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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 10. 
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 22. новембра 2019. године сазвао 10. редовну седницу 
за 29. новембар 2019. године у Мађарској медијској кући у Суботици.. 10. редовна 
седница је одржана у петак 29. новембра од 10:00 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, Габор Долински, Едвина Ердеди, Роберт Фазекаш, Емеше Ђере Дечов, мр 
Јене Хајнал, Анико Јерас, Бела Кало, Жужана Калмар, Ана Кишимре Серда, Геза 
Кучера, Габриела Линка Берец, Давид Лошонц, Илдико Менђан Плетикосић, др 
Золтан Месарош, Атила Молнар, мр Чаба Пашко, Атила Перпауер, Кристина 
Петер, Марта Петкович, Иштван Шаркези, Јожеф Слако, Иштван Терновац, 
Мариана Туркал, Ерика Веребеш Крнач и др Агота Виткај Кучера. 

Са седнице су одсуствовали следећи чланови: др Атила Дудаш, др Анико 
Новак, Зоран Теслић и др Ференц Жолдош. 

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

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

Седницу је отворио председник Савета. Навео је да је од установа чији је 
суоснивач Национални савет мађарске националне мањине позвао Розалију Екрес 
директорицу Издавачке куће „Мађар Со” д.о.о., Едит Ласло директорицу Издавачке 
куће „Хет Нап” д.о.о. и Габора Вираг мл, директора Издавачког завода „Форум” да 
добију реч у вези неколико битних докумената који су предложени Савету. 

Председник Савета је истакао да је на данашњи дан пре 70 година Новосадски 
радио започео са емитовање редовног програма и честитао заједници која слави на 
њеном јубилеју. 

Пре разматрања дневног реда, обавестио је присутне да су пристигла два 
предлога везана за измену дневног реда.: 

1. Стављање на дневни ред решења о замену члана одбора за обавештавање 
Националног савета мађарске националне мањине, које је предложио председник 
Савета. 

2. Стављање на дневни ред закључка о потврђивању одлуке Извршног одбора 
Савета у вези поступка именовања чланова привременог Савета Учитељског 
факултета на мађарском језику у Суботици, које је предложила председница 
Извршног одбора Савета. 
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Затим је наведене предлоге ставио на гласање: 

Ко прихвата стављање на дневни ред решења о замени члана одбора за 
обавештавање Националног савета мађарске националне мањине, које је 
предложио председник Савета? 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак са седнице : 
Савет прихвата стављање на дневни ред решења 
о замени члана одбора за обавештавање Националног савета мађарске 
националне мањине. 

Ко прихвата Стављање на дневни ред закључка о потврђивању одлуке 
Извршног одбора Савета у вези поступка именовања чланова привременог Савета 
Учитељског факултета на мађарском језику у Суботици, које је предложила 
председница Извршног одбора? 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак са седнице: 
Савет прихвата стављање на дневни ред закључка о  
потврђивању одлуке Извршног одбора Савета у вези поступка  
именовања чланова привременог Савета Учитељског факултета 
на мађарском језику у Суботици. 

Председник Савета је установио, да је по званичној евиденцији Савета 
присутно 28 чланова тако да радно тело има кворум. 

Изостанак са седнице оправдали су: др Атила Дудаш, др Анико Новак и 
Зоран Теслић. 

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

Предлог дневног реда: 

1. Усвајање записника са 9. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

2. Измена буџета Националног савета мађарске националне мањине за 2019. 
годину 

3. Доношење решења о избору независног ревизора  
Националног савета мађарске националне мањине 

4. Усвајање закључка о учествовању Националног савета мађарске 
националне мањине у међународном пројекту „Дунав нас спаја” 

5. Именовање чланова Управног одбора Фондације „Секереш Ласло” 

6. Сагласност на именовање директора 
Завода за културу војвођанских мађара 

7. Сагласност на план рада и финансијски план  
за 2020. годину Новинско-издавачког д.о.о. „Мађар Со” 
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8. Сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину Новинско-
издавачког д.о.о. „Хет Нап” 

9. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о измени плана рада и програма 
за 2019. годину издавачког завода „Форум” 

10. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о измени финансијског плана 
за 2019. годину Издавачког завода „Форум” 

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о мрежи 
основних школа у граду Суботици 

12. A Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења 
школског програма Основне школе „Темеркењ Иштван” у Торњошу  

13. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давању мишљења школског 
програма Основне школе „Стеван Сремац” у Сенти  

14. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења школског програма 
Основне школе „Петефи Шандор” у Сенти 

15. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Основне школе „18 октобар” у Новом Орахову 

16. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Основне школе „Ђура Јакшић” у Каћу 

17. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора 
Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Србобрану 

18. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора 
Основне школе „Петефи Шандор” у Новој Црњи 

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Основне школе „Соња Маринковић” у Новом Саду 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у поступку замене члана Управног одбора Предшколске установе 
„Десанка Максимовић” у Житишту 

21. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у поступку замене члана Управног одбора Предшколске установе „Срећно 
детињство” у Пландишту 

22. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора Основне школе „Јован 
Јовановић Змај” у Новом Кнежевцу 

23. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова школског одбора Гимназије са домом 
ученика за талентоване ученике „Бољаи” у Сенти 

24. Сагласност на одлуку Извршног одбора у поступку замене чланова 
Школског одбора Средње медицинске школе у Сенти 
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25. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Школског одбора Електротехничке школе 
„Михајло Пупин” у Новом Саду 

26. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења у вези плана уписа за 
преквалификацију и доквалификацију Електротехничке и грађевинске 
школе „Никола Тесла” у Зрењанину 

27. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на уџбеник- 
за предмет музичка култура за пети разред Завода за уџбенике Београд 

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи 
студената Студентског центра у Новом Саду 

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи  
студената Дома ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди 

30. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи 
студената Студентског центра у Суботици 

31. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи 
студената Дома ученика средњих школа у Вршцу 

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

33. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Културног центра „Лаза Костић” у Сомбору  

34. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Студентског културног центра у Новом Саду  

35. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења на конкурс из области 
Информисања Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама 

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

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

38.  Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улице у граду Зрењанину 

39. Усвајање решења о замени члана одбора за обавештавање Националног 
савета мађарске националне мањине 

40. A Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка именовања 
чланова привременог Савета Учитељског факултета на мађарском језику у 
Суботици 



• 5 • 
 

41. Разно 

Савет је са 29 гласова за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак са седнице: 
Савет је прихватио дневни ред са 10. седнице. 

Савет је након тога наставио да разматра тачке дневног реда: 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање записника са 9. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 29 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
усвојио извод са 9. седнице Националног савета мађарске националне 
мањине. 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Измена буџета Националног савета мађарске 
националне мањине за 2019. годину 

Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора савета. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/H/23/2019): 
Савет прихвата измену буџета у 2019. години 
у складу са предложеним материјалом. 

У расправи су учествовали: Илдико Менђан Плетикосић, Геза Кучера, Јене 
Хајнал. 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Доношење решења о избору независног 
ревизора Националног савета мађарске националне мањине 

Тачку дневног реда је предложио Јене Хајнал, председник Савета. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/V/20/2019): 
1. Савет утврђује обавезу ревизије коришћења остварених 
прихода у 2019. години од стране независног ревизора, 
у складу са законом. 
2. Након разматрања више понуда Савет поверава 
вршење ревизије из члана 1. предузећу д.о.о.. 
ЕуроАудит са седиштем у Београду. 
Д.о.о. ЕуроАудит располаже свим неопходним дозволама потребним за 
пружање услуге спољашње ревизије. 
3. Савет овлашћује председника Савета да са 
предузећем из става 2. потпише уговор о ревизији. 
4. Ово решење ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање закључка о учествовању 
Националног савета мађарске националне мањине у међународном пројекту 
„Дунав нас спаја” 

Тачку дневног реда је предложио Јене Хајнал, председник Савета. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/345/2019): 
1. Савет учествује у међународном пројекту „Дунав нас спаја” који се 
остварује у сарадњи појединих нивоа власти и заступника националних 
мањина региона на територији Аутономне покрајине Војводине и 
Вуковарско-сремске жупаније. 
Савет поверава спровођење пројекта Извршном одбору. 
Извршни одбор је у обавези да подноси годишњи извештај Савету  
о активностима предузетих ради остварива пројекта у оквиру његовог 
редовног годишњег извештаја. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Именовање чланова Управног одбора 
Фондације „Секереш Ласло” 

Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора савета. 

У расправи су учествовали: Геза Кучера, Јене Хајнал. 

Савет је са 28 гласова за, 2 против и 1 уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/V/21/2019): 
1. За чланове Управног одбора Фондације „Секереш Ласло” Савет именује 
следеће особе: 
 01. Роберт Фејстамер из Кањиже, председник општине Кањижа, 

      председник; 
02. Мр Јене Хајнал из Сенте, председник Савета, заменик председника; 
03. Рудолф Цегледи из Сенте, председник општине Сента, члан; 
04. Мр Гизела Чикош Пајор из Суботице, народни посланик, члан; 
05. Арпад Фремонд из Пачира, народни посланик, члан; 
06. др Саболч Хорват Милитичи из Суботице, интерниста, члан; 
07. Атила Јухас из Нове Црње, државни секретар, члан; 
08. Саболч Каваи из Кањиже, професор, члан; 
09. Ержебет Ковач из Келебије, библиотекар у пензији, члан; 

 10. Магдалена Ковач из Новог Кнежевца, 
      хемијски техничар у пензији, члан; 
11. Естер Михок Куцора из Рабеа, преводилац, члан; 
12. Илона Пелт из Сомбора, покрајински посланик, члан; 
13. Атила Перпауер из Сенте, члан општинског већа, члан; 
14. Нандор Ујхељи из Новог Кнежевца, председник скупштине општине, 

        члан; 
15. Тибор Ваш из Зрењанина-Мужље, професор, члан. 

2. Мандат именованих чланова из члана 1. траје 4. године. 
Именовањем чланова из члана 1. престаје мандат 
раније именованих чланова Управног одбора. 
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3. Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања. 
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на именовање директора Завода 
за културу војвођанских мађара 

Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора савета. 

У расправи су учестовали: Илдико Менђан Плетикосић, Јене Хајнал. 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/346/2019): 
1. Савет даје сагласност на именовање Мартине Гонди из Горњег Брега, 
филозофа друштвених наука комуникацијске струке за директора Завода за 
културу војвођанских Мађара. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и финансијски план 
- за 2020. годину Новинско-издавачког д.о.о. „Мађар Со” 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора савета предложила ову 
тачку дневног реда, а затим је , а потом је директорица Розалиа Екрес представила 
план рада и финансијски план Новинско-издавачког д.о.о. „Мађар Со”. 

Савет је са 27 гласова за, 2 против и 1 уздржаним, 
Донео следећу одлуку (број: M/Z/347/2019): 
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски. 
план за 2020 годину Новинско-издавачког д.о.о. „Мађар Со” . 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и финансијски план 
за 2020. годину Новинско-издавачког д.о.о. „Хет Нап” 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора савета предложила ову 
тачку дневног реда, а затим је директорица Едит Ласло представила план рада и 
финансијски план за 2020. годину Новинско-издавачког д.о.о. „Хет Нап”. 

У расправи су учествовали: Илдико Менђан Плетикосић, Јене Хајнал, Едит 
Ласло. 

Савет је са 27 гласова за, 2 против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/348/2019): 
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину 
Новинско-издавачког д.о.о. „Хет Нап”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 9 и 10 заједно расправља, 
пошто је тема везана за измену два планска документа Издавачког завода „Форум” 
за ову годину. 
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Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак са седнице: 
Савет прихвата да се о тачкама 9 и 10 заједно расправља. 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора савета предложила ове 
тачке дневног реда, а затим је директор Габор Вираг мл. представио измене плана 
и програма рада као и финансијског плана за 2019. годину Издавачког завода 
„Форум”. 

ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора о 
давању мишљења о измени плана рада и програма за 2019. годину издавачког 
завода „Форум” 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/349/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о измени плана рада и програма за 2019. годину 
Издавачког завода „Форум”, донет дана 21. октобра 2019. године  
(број: V/Z/329/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
давању мишљења о измени финансијског плана за 2019. годину Издавачког завода 
„Форум” 

A Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/350/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
о давању мишљења о измени финансијског плана за 2019. годину 
Издавачког завода „Форум”, донет дана 21. октобра 2019. године  
(бро: V/Z/330/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења о мрежи основних школа у граду Суботици 

Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора савета. 

У расправи су учествовали: Јене Хајнал. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/351/2019): 
1 Савет потврђује Закључак о давању мишљења о мрежи 
основних школа у граду Суботица  
донет 4. новембра 2019. године (број: V/Z/334/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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Председник Савета је предложио да се о тачкама 12-14 заједно расправља, 
пошто је тема везана за по један школски програм основне школе у општини Сента. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донели следећи закључак са седнице: 
Савет прихвата да се о тачкама 12 и 14 заједно расправља. 

Тачке 12–14 дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: A Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења школског програма Основне школе „Темеркењ 
Иштван” у Торњошу 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/352/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења у поступку доношења школског програма 
образовне установе, донет 17. октобра 2019. године (број: V/Z/323/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давању мишљења школског програма Основне школе „Стеван 
Сремац” у Сенти 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/353/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења у поступку доношења школског програма 
образовне установе, донет 17. октобра 2019. године (број: V/Z/324/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању мишљења школског програма Основне школе „Петефи Шандор” 
у Сенти 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/354/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења у поступку доношења школског програма 
образовне установе, донет 8. новембра 2019. године (број: V/Z/339/2019). 
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 15-25 заједно расправља, 
пошто је тема везана за избор директора у по једној образовној и/или установи 
ученичког стандарда, односно везана за поступак замене члана органа управљања. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак са седнице: 
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Савет прихвата да се о тачкама 15–25 заједно расправља. 

Тачке 15–25 дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Основне школе „18 октобар” у Новом 
Орахову 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/355/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези 
поступка извора директора образовне установе, 
донет 17. октобра 2019. године (број: V/Z/320/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Ђура Јакшић” у Каћу 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/356/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези 
поступка извора директора образовне установе, 
донет 21. октобра 2019. године (број: V/Z/326/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Јован Јовановић Змај” у 
Србобрану 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/357/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези 
поступка извора директора образовне установе, 
донет 21. октобра 2019. године (број: V/Z/327/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Петефи Шандор” у Новој 
Црњи 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/358/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези 
поступка извора директора образовне установе, 
донет 29. октобра 2019. године (број: V/Z/331/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Соња Маринковић” у 
Новом Саду 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/359/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези 
поступка извора директора образовне установе, 
донет 29. октобра 2019. године (број: V/Z/332/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у поступку замене члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка 
Максимовић” у Житишту 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/360/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези 
поступка замене члана управног одбора образовне установе, 
донет 17. октобра 2019. године (број: V/Z/325/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у поступку замене члана Управног одбора Предшколске установе „Срећно 
детињство” у Пландишту 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/361/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези 
поступка замене члана управног одбора образовне установе, 
донет 20. новембра 2019. године (број: V/Z/344/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Основне школе „Јован 
Јовановић Змај” у Новом Кнежевцу 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/362/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези 
поступка замене члана школског одбора образовне установе, 
донет 8. новембра 2019. године (број: V/Z/340/2019). 
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 поступка замене чланова школског одбора Гимназије са домом 
ученика за талентоване ученике „Бољаи” у Сенти 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/363/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези 
поступка замене члана школског одбора образовне установе, 
донет 17. октобра 2019. године (број: V/Z/321/2019). 
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 поступку замене чланова Школског одбора Средње медицинске 
школе у Сенти 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/364/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези 
поступка замене члана школског одбора образовне установе, 
донет 17. октобра 2019. године (број: V/Z/322/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Школског одбора Електротехничке школе 
„Михајло Пупин” у Новом Саду 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/365/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези 
поступка замене члана школског одбора образовне установе, 
донет 20. новембра 2019. године (број: V/Z/345/2019). 
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 давања мишљења у вези плана уписа за преквалификацију 
и доквалификацију Електротехничке и грађевинске школе „Никола Тесла” у 
Зрењанину 

Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора савета. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/366/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о плану уписа за преквалификацију и доквалификацију 
донет 29. октобра 2019. године (број: V/Z/333/2019). 
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 давања претходне сагласности на уџбеник за предмет музичка 
култура за пети разред Завода за уџбенике Београд 

Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора савета. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/367/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
претходне сагласности у поступку одобрења уџбеника на мађарском језику, 
донет 8. новембра 2019. године (број: V/Z/343/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 28-31 заједно расправља, 
пошто је тема везана за давање мишљења о прелиминарној ранг листи у по једном 
дому ученика средњих школа и студентског дома. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак са седнице: 
Савет прихвата да се о тачкама 28-31 заједно расправља 

Тачке 28–31 дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи студената Студентског 
центра у Новом Саду 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/368/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о прелиминарној ранг листи студената студената 
донет дана 4. новембра 2019. године (број: V/Z/337/2019). 
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 давања мишљења о прелиминарној ранг листи студената 
Дома ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/369/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о прелиминарној ранг лист студената донет дана 8. новембра 
2019. године (број: V/Z/342/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи студената Студентског центра 
у Суботици 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/370/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о прелиминарној ранг листи студената 
донет дана 8. новембра 2019. године (број: V/Z/341/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи студената Дома 
ученика средњих школа у Вршцу 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/371/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о прелиминарној ранг листи студената донет 
20. новембра 2019. године (број: V/Z/347/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области образовања Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја 

Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора савета. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и 1 уздржаних  
донео следећу одлуку (број: M/Z/372/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 
у вези конкурса из области образовања Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (број: V/Z/335/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 33–34 заједно расправља, 
пошто је тема везана за избор директора у по једној установи културе. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак са седнице: 
Савет прихвата да се о тачкама 33–34 заједно расправља. 

Тачке дневног реда 33–34. је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Културног центра „Лаза Костић” у 
Сомбору 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/373/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 
у поступку избора директора Културног центра „Лаза Костић”  
у Сомбору, донет 8. новембра 2019. године (број: V/Z/338/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка избора директора Студентског културног центра 
у Новом Саду 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/374/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 
у поступку избора директора Студентског центра у Новом Саду донет 20. 
новембра 2019. године (број: V/Z/346/2019). 
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 35–37 заједно расправља, 
пошто је тема везана за један покрајински и два општинска конкурса из области 
информисања 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак са седнице: 
Савет прихвата да се о тачкама 35–37 заједно расправља. 

Тачке дневног реда 35–37. је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења на конкурс из области Информисања Покрајинског 
секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/375/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 
Савета у вези конкурса из области информисања Покрајинског 
секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, донет дана 21. октобра 2019. године (број: V/Z/328/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања општине Мали Иђош 

Савет је са 28 гласова за, 1 гласом против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/376/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања општине Мали Иђош 
донет 4. новембра 2019. године (број: V/Z/336/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕT СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања општине Сента 

Савет је са 28 гласова за, 1 гласом против и 2 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/377/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања општине Сента, 
донет 20. новембра 2019. године (број: V/Z/348/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању мишљења о називу улице у граду Зрењанину 

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

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних 
донео следећу одлуку (број: M/Z/378/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улице, донет 17. октобра 2019. године (број: 
V/Z/319/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање решења о замени 
члана одбора за обавештавање Националног савета мађарске националне мањине 

Ову тачку дневног реда је предложио Јене Хајнал, председник Савета. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/V/22/2019): 
1. Савет разрешава из чланства Одбора за обавештавање Савета, 
др Ференца Жолдоша из Сенте, историчара, правника, 
из разлога што је дана 23. новембра 2019. године доставио својеручно 
потписану оставку. 
2. Савет именује Петера Кокаи из Сенте, новинара за члана Одбора за 
информисање Савета до истека текућег мандата истог тела. 
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: A Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка именовања чланова привременог Савета Учитељског 
факултета на мађарском језику у Суботици 

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

Савет је са 28 гласова за, без гласова  против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/379/2019): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о вези поступка именовања 
давању мишљења чланова привременог Савета Учитељског факултета на 
мађарском језику у Суботици, донет дана 
 26. новембра 2019. године (број: V/Z/349/2019). 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

У расправи су учествовали: Јене Хајнал. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разно 

Након што није било више питања, односно предлога, председник Савета је 
рекао да на нашим просторима у периоду од 10 и 14 децембра гостује светски 
позната група „Калака” која је добитник Кошут награде, са представом под називом 
„Да ли је овде дозвољено ући са Бетлехемом”. 

А као информацију је навео, да се следећа седница Националног савета 
мађарске националне мањине очекује за 30. децембар 2019. године. 

Председавајући је окончао 10. седницу Националног савета мађарске 
националне мањине у 11 и 41 часова. 

  
………………………………… 

Бригита Петер, 
записничар 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине 

 



На основу члана 14. став 1. тачка д) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (усвојеног 10. децембра 2018. године под бројем М/H/7/2018), 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) на седници 
одржаној 30. децембра 2019. године донео је следећу 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  

НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1.  
Мења се Одлука о буџету Националног савета мађарске националне мањине (која 

је усвојена 28. децембра 2018. године под редним бројем М/Н/12/2018, а која је 
новелирана 29. новембра 2019. године под редним бројем М/Н/23/2019.) 

Члан 2.  
У члану 1. одлуке број „1 080 777 023,00” мења се и гласи „1 103 367 502,00”. 

Члан 3.  
У члану 2. табела мења се и гласи: 

Група 
Економска 

класификација 
(Конто) 

Приходи Износ (РСД) 

1 2 3 4 
 

I. 31  КАПИТАЛ                                                                                                      308 557 507,00 
 311700  Пренос неупотребљених средстава за 2018. годину.                                                                                                             308 557 507,00 

 
II. 73          ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 787 684 995,00 

 731         ДОНАЦИЈЕ ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА 696 051 194,00 
 731100      Донације иностраних земаља 696 051 194,00 
 733         ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 91 633 801,00 
 73310001    Републички                                                                                                                                          59 438 983,00 
 73310002    Покрајински                                                                                                                                              24 594 818,00 
 73310003    Локалне самоуправе                                                                                                                                          7 600 000,00 

 
III. 74          ДРУГИ ПРИХОДИ  7 125 000,00 

 741         ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 1 500 000,00 
 741100      Приходи од камата 1 500 000,00 

 744         ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА               2 120 000,00 

 74410001    Студентска стипендија - кредит "Várady" 500 000,00 
 74410002    Донације бивших корисника стипендије, односно поврат средстава 1 620 000,00 
 745         МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 3 505 000,00 
 745100      Мешовити и неодређени приходи  3 505 000,00 

 
УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА БУЏЕТА  I–III. 1 103 367 502,00 
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Члан 4. 
У члану 3. одлуке број „1 080 777 023,00” мења се и гласи „1 103 367 502,00”. 

Члан 5. 
У члану 4. табела мења се и гласи: 

Позиција 
Економска 

класификација 
(Конто) 

Опис Износ (РСД) 

1 2 3 4 

 
 41          РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 47 470 000,00 

1 411         Плате, додаци и накнаде запослених 32 500 000,00 

2 412         Социјални доприноси на терет послодавца, по основу 
плата запослених  5 200 000,00 

3 413         Накнаде у натури 620 000,00 
 413119      Остале накнаде у натури (за здравство) 150 000,00 
 413142      Поклони за децу запослених 150 000,00 
 413160      Трошкови паркирања 320 000,00 

4 414 Социјална давања запосленима 1 000 000,00 
 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 1 000 000,00 

5 415         Накнада трошкова за запослене 650 000,00 
 415100      Накнада за превоз запослених до радног места 650 000,00 

6 416         Награде запосленима и остали расходи 7 500 000,00 
 416130      Накнаде члановима, постављенима НСМНМ и члановима одбора 7 500 000,00 

 
 42          КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 66 141 422,00 

7 421         Стални трошкови 3 777 000,00 
 421100      Трошкови платног промета и банкарских услуга                                                                                                 400 000,00 
 421410      Телефонска претплата                                                                                                                                            1 110 000,00 
 421420      Трошкови поштанских услуга                                                                                                                          250 000,00 
 421510      Трошкови поштанских услуга                                                                                                                          200 000,00 
 421520      Трошкови осигурања запослених                                                                                                                              100 000,00 
 421610      Трошкови изнајмљивања непокретности и сала                                                                                                                              50 000,00 
 421620      Трошкови изнајмљивања опреме                                                                                                                                    167 000,00 
 421910      Остали трошкови 1 500 000,00 

8 422         Путни трошкови                                                                                                                                     5 637 000,00 
 422120      Путни трошкови у земљи                                                                                                                           227 000,00 
 422130      Трошкови смештаја у земљи                                                                                                                             110 000,00 
 422190      Остали трошкови путовања у земљи                                                                                                                        4 500 000,00 
 422220      Трошкови службених путовања у иностранство 200 000,00 
 422230      Трошкови смештаја у иностранству током службених путовања 100 000,00 
 422290      Остали трошкови путовања у иностранство                                                                                                                        400 000,00 
 422900      Остали трошкови превоза                                                                                                                            100 000,00 

9 423         Услуге по уговору                                                                                                              37 335 422,00 
 423110      Трошкови превођења                                                                                                                              560 000,00 
 423130      Књиговодствени трошкови                                                                                                                               420 000,00 
 423200      Трошкови информатичких услуга  3 850 000,00 
 423300      Трошкови образовања и усавршавања запослених                                                                                                                      50 000,00 
 423410      Трошкови услуге штампања                                                                                                                                  4 000 000,00 
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 423430      Трошкови реклама и пропаганде                                                                                                                                   250 000,00 
 423440      Трошкови медијских услуга                                                                                                                                    3 631 860,00 
 423510      Трошкови ревизорских услуга                                                                                                                            350 000,00 
 423520      Трошкови правних услуга                                                                                                                                     100 000,00 
 423590      Трошкови осталих стручних услуга  20 723 562,00 

 42359025    Остале стручне услуге, које су се користиле током реализације 
других програма                                                                                            20 723 562,00 

 423600 Услуге домаћинства и угоститељства 400 000,00 
 423700      Трошкови репрезентације                                                                                                                                  3 000 000,00 

10 424         Специјалне услуге 6 700 000,00 
 424210      Услуге образовања                                                                                                                                  6 700 000,00 

11 425         Текуће поправке и одржавање 772 000,00 
 425100      Трошкови редовне поправке и одржавања зграда                                                                                                       50 000,00 
 425210      Трошкови редовне поправке и одржавања саобраћајних средстава                                                                                     322 000,00 
 425220      Трошкови редовне поправке и одржавања административне опреме 400 000,00 

12 426         Трошкови материјала                                                                                                                                          11 920 000,00 
 426110      Канцеларијски материјал                                                                                                                                            400 000,00 
 426130      Цветне декорације, венци итд.                                                                                                                          370 000,00 
 426190      Остали административни материјали                                                                                                                         50 000,00 
 426300      Материјали за образовање и усавршавање запослених                                                                                              250 000,00 
 426400      Материјали у вези саобраћаја                                                                                                                       1 200 000,00 
 426610      Материјали у вези образовања                                                                                                                         9 000 000,00 
 426800      Трошкови средстава за чишћење и остали трошкови материјала                                                                                                                    600 000,00 
 426900 Материјали за посебне намене 50 000,00 

 
 46          ДОНАЦИЈЕ И ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ  918 050 040,00 

13 465         Остале текуће донације и трансфери                                                                                                                  918 050 040,00 
 465100      Остале текуће донације и трансфери                                                                                                                                                                                                                                918 050 040,00 
 4651001     КУЛТУРА 302 228 222,00 
 46510011    Грађевинско културно наслеђе Војвођанских мађара 242 630 869,00 
 4651001102  Заштита и одржавање споменика (донације за 2018. г.)                                                                                                       0,00 
 4651001101  Заштита и одржавање споменика (донације за 2019. г.)                                                                                                       237 762,00 

 4651001103  Комплексна заштита и конзервирање остатака цркве у Арачи, 
заједно са археолошким окружењем                                                       86 206 897,00 

 4651001104  Обнова Римокатоличке цркве „Снежне Марије“ у Жабљу.                                                                                       46 076 866,00 
 4651001105 Трошкови обнове цркве „Света Терезија” у Суботици (друга фаза) 9 202 745,00 
 4651001106 Трошкови обнове цркве „Света Терезија” у Суботици (завршна фаза) 88 100 642,00 
 4651001107 Трошкови поправке оргуље у суботичкој Синагоги.                                                                                                              12 805 957,00 
 46510012    Програм духовног културног наслеђа Војвођанских мађара 1 661 000,00 
 465100121   Духовно наслеђе 1 000 000,00 

 46510012101 Подршка Заводу за Културу Војвођанских Мађара намењено 
архивирању и дигитализацији     1 000 000,00 

 46510012102 Архитектура војвођанских римокатоличких црква од 1699 до 1939 
године 0,00 

 465100122   Тематски спомени 661 000,00 
 46510012201 Подршка тематским програмима годишњица и јубилеја (за 2018. г.)                                                                                             0,00 
 46510012202 Подршка тематским програмима годишњица и јубилеја (за 2019. г.)                                                                                             261 000,00 
 46510012203 Празник мађарске културе 2019.                                                                                                                            400 000,00 
 46510013    Стварање вредности 48 491 870,00 
 465100131   Унапређење установа и стварање шансе за афирмацију 47 891 870,00 
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 46510013101 
Програм Националног савета мађарске националне мањине  ради 
диверсификације и умрежавања културних институција 
војвођанских мађара                    

37 037 037,00 

 46510013115 Трошкови организације концерта групе „Калака“ 222 686,00 
 46510013116 Подршка америчког гостовања групе „Фокош“ 0,00 
 46510013102 Развој јавне болнице у Сенти                                                                                                              0,00 

 46510013103 Подршка функционисању и програмској делатности Мађарског 
Камерног Театра у Сенти                                                                          3 000 000,00 

 46510013104 Подршка трошковима функционисања Музеја општине Бачка 
Топола 500 000,00 

 46510013105 Обнова и формирање цивилног заједничког дома у Торди 1 832 147,00 
 46510013106 Салашко позориште 2019 – турнеја по Банату                                                                                                                       600 000,00 
 46510013107 Програми гостовања професионалних позоришта                                                                                                                  2 000 000,00 
 46510013108 Програми гостовања аматерских позоришта                                                                                                                     500 000,00 
 46510013109 Образовање новинара на тему позоришне критике                                                                                                                          200 000,00 
 46510013110 Такмичење мађарских драмских писаца из Војводине 2019.                                                                                                                     300 000,00 
 46510013110 Конкурс за омладински роман  -  Гион Нандор                                                                                                           200 000,00 
 46510013111 Подршка ликовним монографијама 450 000,00 
 46510013112 Програм књиго – буса Форум                                                                                                                            350 000,00 
 46510013113 Материјална помоћ функционисању и програмима  Форума                                                                                                                   700 000,00 
 465100132   Истакнуте награде 600 000,00 
 46510013201 Литерарна награда ХИД   150 000,00 
 46510013202 Форумова ликовна награда                                                                                                                                150 000,00 
 46510013203 Награда – Патакијев прстен                                                                                                                                       100 000,00 
 46510013204 Награда – Бажаликом                                                                                                                                            100 000,00 
 46510013205 Награда дрво живота                                                                                                                                             100 000,00 
 46510014    Очување традиција 9 444 483,00 
 4651001401  Сусрет хорова и стручна конференција под називом „Златно звоно“                                                                                             100 000,00 
 4651001402  Подршка извиђачкој организацији, организација камповања                                                                                                            600 000,00 
 4651001403  Подржавање верских програма 650 000,00 

 4651001407 Подршка црквеним културним активностима и активностима у 
дијаспори 1 034 483,00 

 4651001408 Подршка Градског Музеја Бечеја 60 000,00 
 4651001404  Материјална подршка истакнутим манифестацијама – конкурси                                                                                                   2 000 000,00 
 4651001405  Општи конкурс за аматерска културна друштва                                                                                                3 000 000,00 

 4651001406  Материјална подршка традиционалним манифестацијама за очување 
националног културног идентитета – конкурс                                                                              2 000 000,00 

 4651002     ОБРАЗОВАЊЕ 609 021 818,00 
 46510021    Унапређење институција и пружање шансе за афирмацију 597 156 447,00 
 4651002101  Унапређење јавног образовања војвођанских мађара                                                                                                     17 241 379,00 

 4651002102  Програм припреме за похађање школе за 2019. г. под називом 
„Вацкор“                                                                                                                 0,00 

 4651002105  Унапређење и подршка дневних боравака, који у дијаспори образују 
децу на мађарском језику  (помоћ за 2018. г.)                                     729 470,00 

 4651002104  Унапређење и подршка дневних боравака, који у дијаспори образују 
децу на мађарском језику  (помоћ за 2019. г.)                                     2 105 163,00 

 4651002107  Програми тематских година мађара ван матичне државе у 2018. г. 0,00 
 4651002106  Програми тематских година мађара ван матичне државе у 2019. г. 2 643 114,00 
 4651002103 Куповина професорских станова у Суботици 71 724 138,00 
 4651002109  Програм студентских стипендија 2018 90 862 618,00 
 4651002108  Програм студентских стипендија 2019 194 815 361,00 
 4651002110  Студентска стипендија - кредит "Várady" 4 334 948,00 
 4651002112  Рефундирање трошкова нострификације страних диплома  728 189,00 
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(за 2018. г.)                                                                                    

 4651002111  Рефундирање трошкова нострификације страних диплома 
(за 2019. г.)                                                                                                                                                                       1 045 713,00 

 4651002114  
Подршка програмима за талентоване ђаке, помоћ такмичењима и 
пројектима заснованим на мађарским духовним вредностима и 
потребама ђака (помоћ за 2018. г.)                       

0,00 

 4651002113  
Подршка програмима за талентоване ђаке, помоћ такмичењима и 
пројектима заснованим на мађарским духовним вредностима и 
потребама ђака (помоћ за 2019. г.)                       

448 186,00 

 4651002115  Стипендирање обуке Опште Болнице Сента за главне сестре (помоћ 
за 2019. г.) 1 244 848,00 

 4651002117  Друга фаза реализације војвођанског дела Програма унапређења 
забавишта на простору Карпатског басена                                                                                                                                                0,00 

 4651002118  Програм унапређења војвођанских мађарских забавишта 2.0                                                                                                          115 513 532,00 

 4651002116 Програм унапређења војвођанских мађарских забавишта (помоћ за 
2019. г.) 74 074 074,00 

 4651002119  Помоћ програмима оспособљавања, која се одвијају у оквиру 
Програма за развој забавишта у Карпатском басену                                                                                         0,00 

 4651002120  Образовни- и истраживачко развојни пројекат у Студентском дому 
"Европа" са седиштем у Новом Саду 0,00 

 4651002121  Унапређење образовних садржаја у средњим школама и домовима  
за 2018. г.                                                                                       0,00 

 4651002122  
Програм стручног образовања на мађарском језику урасејању за 
2015. г 
Подршка регионалним такмичењима, који се организују у наставку 
манифестације за 2018. годину (Szakma Sztár Fesztivál) 

0,00 

 4651002123  Подршка организовања тематских програма 610 197,00 
 4651002124  Учешће војвођанских ђака у кампу “Demo Wood” 0,00 

 4651002125 Подршка трошкова функционисања и развоја Основне школе Шаму 
Михаљ из Бечеја 70 000,00 

 4651002126 Учешће војвођанских мађарских ђака у програму “Без граница! ” 18 965 517,00 
 46510022    Стручна помоћ педагозима чији је матерњи језик мађарски  11 865 371,00 

 4651002201 Помоћ програмима и разредним екскурзијама, који имају за циљ 
јачање љубави према родној земљи (помоћ за 2019. г.)                                                                                         1 488 904,00 

 4651002204 
Помоћ бази података мађарских педагога из Војводине и њиховом 
свестраном стручном усавршавању по програмима, који су 
акредитовани у Србији (помоћ за 2018. г.)              

0,00 

 4651002202 
Помоћ бази података мађарских педагога из Војводине и њиховом 
свестраном стручном усавршавању по програмима, који су 
акредитовани у Србији (помоћ за 2019. г.)                         

1 378 821,00 

 4651002207  
Програми јавног образовања за јачање и унапређење мађарског 
националног идентитета пре свега за гимназије и средње уметничке 
школе (помоћ за 2018. г.)      

0,00 

 4651002203  
Програми јавног образовања за јачање и унапређење мађарског 
националног идентитета пре свега за гимназије и средње уметничке 
школе (помоћ за 2019. г.)          

1 219 999,00 

 4651002209  Подршка програму развојне педагогије Националног Савета - за 
2018. г.                                                                           0,00 

 4651002205  Подршка програму развојне педагогије Националног Савета – за 
2019. г.                                                                                                                                                   1 017 799,00 

 4651002210  
Припремање и издавање шест помоћних уџбеника (српски као 
страни језик, информатика, економија, социологија, психологија, 
филозофија) (помоћ за 2018. г.)                      

0,00 

 4651002206  Припремање и издавање шест помоћних уџбеника (помоћ за 2019. г.)                      1 759 848,00 
 4651002208 Унапређење стручног образовања војвођанских мађара 0,00 

 4651002211  Кокнурси за подржавање образовних институција од изузетног 
значаја 3 000 000,00 

 4651002212  Кокнурси за подржавање образовних институција која нису од 
изузетног значаја 2 000 000,00 

 4651003     ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 6 150 000,00 
 46510031    Унапређење институција и пружање шансе за афирмацију 2 650 000,00 
 4651003101  Конкурс подршке пројеката локалних медија 1 000 000,00 
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 4651003102  Подршка раду цивилних удружења у области медија 650 000,00 
 4651003103 Подршка издавања војвођанских часописа  1 000 000,00 
 46510033    Нормативна подршка 3 500 000,00 
 4651003301  Фондација Панонија  1 500 000,00 
 4651003302  Новинско - издавачко д.о.о Мађар Со.                                                                                                                              1 000 000,00 
 4651003303  Новинско – издавачко д.о.о Хет Нап.                                                                                                                                  1 000 000,00 
 4651004     СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА                                                                                                                  650 000,00 
 465100401   Семинар за преводиоце и саветовање правника                                                                                                                 100 000,00 
 465100402   Обука студената права на тему стручна терминологија                                                                                                                          150 000,00 
 465100403   Конкурс органима са јавним овлашћењима – превођење докумената                                                                                          350 000,00 

 465100404   Допуњавање новим садржајима веб странице Војвођанске 
Канцеларије за Мађарски Језик                                                                                         0,00 

 465100405   Рефундирање трошкова уписивања имена по мађарском правопису у 
матичне књиге, која су првобитно уписана на српском језику                                                               50 000,00 

 
 48          ОСТАЛИ РАСХОДИ  3 930 000,00 

14 481         Дотације невладиним организацијама 3 600 000,00 
 481900      Дотације осталим непрофитним институцијама 3 600 000.00 

 48190001    Дотације за развој и програме на основу стратегије за дијаспору у 
2018. години 0,00 

 48190005    Дотације за развој и програме на основу стратегије за дијаспору у 
2019. години 0,00 

 48190002    Развојна и програмска подршка центрима у дијаспори 500 000,00 

 48190003    Конкурс за подржавање цивилних организација које се не баве 
културним делатностима 2 500 000,00 

 48190004    Подршка акционом плану за демографију и подршку породицама 600 000,00 
15 482         Порези, обавезне таксе и казне                                                                                                                  330 000,00 

 482100      Остали порези 280 000,00 
 482200      Обавезне таксе  50 000,00 

 
 49          АДМИНИСТРАТИВНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И 

РЕЗЕРВНА СРЕДСТВА                                                                                                400 000,00 

16 499         Резервна средства                                                                                                                                       400 000,00 
 

 51          ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                                                                                                             67 376 040,00 
17 512         Машине и опрема                                                                                                                                 67 146 040,00 

 512210      Канцеларијска опрема 50 000,00 
 512220      Рачунарска опрема                                                                                                                                 50 000,00 
 512230      Комуникациона опрема                                                                                                                              800 000,00 
 512240      Електронска и фотографска опрема                                                                                                                    10 000,00 
 512250      Опрема за домаћинство и угоститељство                                                                                                                  10 000,00 
 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 16 110 161,00 
 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт                                                                                                    50 115 879,00 

18 515         Нематеријална имовина  230 000,00 
 515110      Рачунарски софтвер                                                                                                                                   220 000,00 
 515120      Књижевна и уметничка дела                                                                                                                         10 000,00 

 
УКУПНО 1 103 367 502,00 
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Члан 6.  
Остали делови одлуке остају непромењени. 

Члан 7.  
Ова одлука ступа на снагу трећег дана након објављивања.  
Ова одлука се објављује на Службеној Веб страници Савета. 

Број: M/H/24/2019 
Датум: 30. децембра 2019. године 

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



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/380/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке д) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ НАЦИОНАЛНОГ 

САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Члан 1. 
Савет усваја свој годишњи план рада за 2020. годину. 

Текст годишњег плана рада представља саставни део закључка. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Годишњи план рада заузима истакнуто место међу планским документима 
Националног савета мађарске националне мањине, који представља и основ за 
финансијско планирање Савета. Стога је Савет донео одлуку као у диспозитиву. 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



ПЛАН РАДА 
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

У 2020. ГОДИНИ 

I. Увод 

Узимајући у обзир неуспехе и успехе у последњих 100 година, одајемо признање 
пред свим достигнућима, захваљујући којима Мађари у Војводини и Нација 
прослављају 2020. годину као снажну и повезану заједницу. Посвећени смо да 
појачамо прекогранично мађарско јединство које служи и осталим нацијама. 

Одговорност Националног савета мађарске националне мањине у протекле 
четири године као и у будућности је да чланове војвођанске мађарске заједнице 
саслуша, њихове интересе, мотивације, захтеве и потребе непосредно препозна, 
помогне и подржи, даље, да у наредне 4 године у складу са циљевима Владе 
Мађарске допринесе сигурности наше мањинске заједнице, позиционирању у 
средњеевропском размишљању, као и подршка породицама, присвајање 
компететивног знања и стварање друштва утемељеног на раду. 

У циљу развоја инфраструктуре и струке појединих области, да се уздигнемо 
у европским оквирима, будемо јединствени, конкурентни на европском нивоу. 
Дигитална трансформација која се одвија широм света је такав глобални феномен, 
који ће у основама променити живот наше заједнице, функционисање и 
организовање образовних, културних, информационих и друштвених делатности. 
У овој трансформацији нам је потребна помоћ како Владе Републике Србије тако и 
Владе Републике Мађарске. Желимо да будемо партнери у томе да Мађари у 
Војводини што пре победе у дигитализацији. 

У предстојећим годинама још више желимо да ставимо акценат на 
усклађивање појединих: 

1. Једно од кључних питања о развоју образовања у будућности је да, како 
може ужа и шира заједница у пракси користити могућности и резултате 
дигиталне добробити, не само у образовним установама које је Савет са 
Аутономном покрајином Војводином суоснивач, него у свим оним јавним 
установама где нам деца уче на матерњем језику. Због тога је у предстојећем 
периоду најважнији циљ, препознати и искористити важност и корисност 
дигитализације: 

• Сви узрасти треба да имају прилику да константно повећавају 
дигитално знање; 

• Сваки мађарски предузетник у Војводини да има шансу, 
да повећа своју конкурентност; и 

• Напредовати у међународном такмичењу као победник дигиталне 
трансформације историјског значаја. 
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Постигнути резултати у области образовања и развоја заједница пружају 
могућност и да, утичемо на младе који се селе у иностранство ради 
образовања или запослења, и пружимо те могућности, уз које ће имати 
ажурне и тачне информације у вези са приликама у домовини која се њих 
тичу. 

2. На пољу културног живота и даље желимо да доприносимо са средствима 
културне заједнице: 

• побољшање квалитета живота војвођанских Мађара; 
• ојачање националног и локалног идентитета Мађара који живе овде, 
самопоштовања, ојачања вредности, афирмације; и 

• стварању друштва заснованог на темељима заједнице и вредности и 
развоју привреде. 

У овом послу, Савет ће наставити да гради и јача своја партнерства-рачунај. 

Садржај војвођанских јавних збирки (библиотеке, музеји, архиве, 
аудиовизуелне архиве итд.) су очувана културна баштина за мађарске 
интересе и значаје, односно њихови описни подаци спадају у јавне податке, 
и представљају значајан ресурс из погледа културе, образовања и друштва. 
Заједнички циљ нам је обједињени приказ свих ресурса, усаглашавање 
виртуалне збирке нпр. са туризмом и економским развојем заснованим на 
култури. 

3. Желели бисмо да постигнемо унапређење, модернизацију и континуирано и 
израчунљиво функционисање информисања војвођанских Мађара, и као 
резултат томе стратешка мисија Мађара у Војводини требала би да буде 
завршена у наредне четири године. У овоме поступку посебну пажњу 
добијају два издавача: Мађар Со и Хет Нап, али неће бити изостављена 
помоћ ни мађарској медијској кући, локалним средствима информисања као 
ни цивилним организацијама. 

Јачањем репортажне мреже Мађарске медијске куће, израда извештајних 
центара истакнутог значаја са аспекта Мађара у дијаспори, финансирамо 
обезбеђења техничких услова и набавку опреме за преносе уживо. 

4. И данас немамо важнији задатак него да из аспекта употребе матерњег језика 
војвођанских Мађара који су пре 100 година постали мањина: 

• Одржавање матерњег језика у сваком тренутку; 
• Креирањем такве језичке политике, које нашу заједницу чини 
конкурентном да, да чланови познају и користе право матерњег 
језика, али који охрабрује оне који говоре већински језик, да хоће и 
да буду у канцеларији партнери у разговору, на улици, у свакој 
области живота тако, да нам матерњи језик може успети међу 
конкуренцијом језика; 
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• На регионалном нивоу, примена језика и права; које се превасходно 
односи на правно-административне и делом економске појмове, 
лична, институционална и географска имена, као и скраћенице на 
српском језику, акрониме; 

• Развијање модерне и флексибилне језичке стратегије на 
међународном нивоу. 

II. Општи задаци Савета 

• Усвајање финансијског извештаја и завршног рачуна 
Националног савета мађарске националне мањине за 2019. годину 
Рок: фебруар 2020 

• Усвајање извештаја о раду Националног савета мађарске националне 
мањине за 2019. годину 
Рок: фебруар 2020 

•  Четворогодишњи развојни концепти за главне активности Савета и 
израда акционих планова 
Рок: март 2020 

• Доношење буџета за 2021. годину 
Рок: децембар 2020 

•  Доношење плана рада за 2021. годину 
Рок: децембар 2020 

• Усмеравање пажње и информисање младих о активностима Савета 
коришћењем могућности које пружају друштвене мреже  
Рок: континуирано 

• Вршење других законских овлашћења 
Рок: континуирано 

III. Финансирање савета 

Финансирање рада Националних савета регулисано је Законом о буџету Републике 
Србије, односно одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине и локалних 
самоуправа. 

У фебруару 2019. године донета је нова уредба владе (Службени Гласник 
Републике Србије број 8/2019) везана за издвајање финансијских средстава из 
буџета Републике Србије, за коју се очекује да ће бити у примени у 2020. години. 
На основу ове уредбе, 30% средстава распоређује се у једнаким износима свим 
регистрованим националним саветима на територији Републике Србије, док је за 
преостала новчана средства мерило број припадника одређене националне мањине 
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коју национални савет представља према резултатима последњег пописа 
становништва, као и број установа које делују у области образовања, културе, 
информисања, службене употребе језика и писма и обиму активности које 
обављају. Успостављена је добра сарадња са Канцеларијом за људска и мањинска 
права у праћењу система бодовања. 

У 2019. години је поред Републичког прописа донета и Покрајинска 
скупштинска одлука која (Службени лист Аутономне Покрајине Војводина, број 
8/2019) распоређује средства националним саветима на територији Покрајине у 
складу са бројем припадника одређене националне мањине коју национални савет 
представља према резултатима последњег пописа становништва, као и према броју 
установа чији је оснивач национални савет и обиму активности које обављају. 
Према покрајинском пропису, који је у примени од 2019. године, Национални савет 
мађарске националне мањине добија исти износ средстава који је добијао и у 
претходним годинама. 

Средства намењена за ову сврху у буџетима локалних самоуправа могу се 
доделити националним саветима чија национална заједница достиже најмање 10% 
од укупног становништва локалне самоуправе, која има седиште на територији те 
локалне самоуправе, или представља националну мањину чији је језик у службеној 
употреби на територији локалне самоуправе. У циљу коначног и прихватљивог 
финансирања на локалном нивоу потребно је доношење нових правних прописа. 

Функционисање Савета обухвата разне програмске активности које се у 
највећој мери остварују уз помоћ матичне државе и Владе Мађарске. 

IV. Унапређење инфраструктуре 

За извршавање овлашћења Савета – захваљујући обновљеним рачунарима и возном 
парку – ове године од већих издатака очекује са само редовно одржавање истих. 

V. Радни планови за поједине области 

Образовање 

Савет је у 2015. години прихватио концепт средњорочног развоја образовања. Важан 
део тога је покретање програма обнове образовних установа од посебног значаја са 
мађарским одељењима (чија оснивачка права поседује у потпуности или делимично), 
а који се годинама одлаже због недостатка финансијских средстава. Други кључни 
елемент развоја јавног образовања је формирање колегијума са мађарским духом у 
насељима са гимназијама и средњим стручним школама у којима живи и мађарско 
становништво у војводини; у духу развоја стручних радионица и стручног 
усавршавања у средњим школама у насељима у којима мађарско становништво живи 
у већем броју: Ада, Кањижа, Бечеј, Бачка Топола и Сента. У оквиру фондације СПЕС, 
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биће реновиран некадашњи самостан сестара, где ће од јесени 2020. године бити 
смештене сестре реда Нотре Дам колегијума „Сатмари Каролина”. 

Обнова школа, модернизација, константан развој инфраструктуре, 
модернизација колегијума, развијање образовне инфраструктуре која је привлачна 
родитељима и деци како би задовољиле потребе данашњег доба од пресудног је 
значаја за задржавања младих породица са децом код куће. 

У 2020. години главни приоритет остају : оснивање нових група мађарских 
вртића и јаслица, програм Вацкор, додела пакета подршке за прваке у основним 
школама, школски аутобуси и дневни програм, стипендирање студената установа 
високог образовања - обнављање и ширење на друштвеним основама, промоција 
квалификованих младих људи који су добили стипендије или другу подршку 
Савета у својој домовини, целоживотно учење, образовање на мађарском језику. На 
основу искуства у протеклим годинама, улога демонстратора би могла поново да 
се преиспита. 

Крајем 2019. године не само да су се створили услови за правну независност 
Учитељског факултета на мађарском наставном језику Универзитета у Новом Саду, 
већ је и завршен процес правне независности. Очување правне независности 
Високе техничке школе струковних студија је и даље приоритет од посебног 
значаја, са стратешким циљем да ова установа што пре стекне статус факултета. 

Почетком 2020. године, 5 библиотека образовних установа (ОШ „Стари Ковач 
Ђула” у Старој Моравици, Техничка школа у Ади, Централна библиотека средњих 
школа у Сенти, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи” у 
Сенти и Удружење баштована у Сенти) ће добити интегрисани пакет са потребном 
рачунарском опремом и додацима, док ће Катедра за мађарски језик Филозофског 
факултета Универзитета у Новом Саду добити донацију за куповину модерне 
опреме за образовање и за формирање лабораторије за информатику. 

Мађарски програм развоја вртића у Војводини 

У протекле три године у Војводини су створени центри за дијаспору и вртићи у 
дијаспори а подршка њиховом функционисању биће неизбежна и у будућности: Вртић 
„Наша Радост ” Предшколске установе „Драгољуб Удицки ” у Кикинди, Вртић 
„Колибри” Предшколске установе „Зрењанин” у Зрењанину и Културно-уметничко 
друштво „Петефи”, у Скореновцу Вртић „Снежана” Предшколске установе „Наша 
Радост”, у Сомбору у Вртићу „Сулавер” Предшколске установе „Вера Гуцуња”, Вртић 
у Неузини Предшколске установе „Полетарац”, даље у Културном друштву Петефи 
Шандор у Вршцу. 

У свим центрима вртића у дијаспори се у мањој или већој мери финансирају и 
трошкови зарада и функционисања. У сваком новом центру вртића у дијаспори 
постоји минибус, који омогућава деци из удаљених насеља да безбедно путују до 
центара. Потреба за овим превозом произилази и из чињенице неразвијености 
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система јавног превоза. Аутобусима за превоз деце управљају локална културна 
друштва и цивилне организације. 

Већ годинама постоји жеља Учитељског факултета на мађарском наставном 
језику Универзитета у Новом Саду за оснивањем модерног вртића који ће обављати 
функцију вежбаоне предшколске установе. Фондација „Ласло Секереш” је купила 
парцелу за изградњу планираног вртића. Након завршетка пројектовања може се 
започети са изградњом. У установи ће постојати 2 групе за јаслице и 3 за вртић, 
модерно игралиште по ЕУ стандардима, мултифункционална фискултурна сала и 
такозвани спорт за предшколце тј терен погодан за савладавање вештина неколико 
спортова. 

Догодине се планира и унапређење и модернизација 5 мађарских вртића: у 
Чантавиру вртић Основне школе „Хуњади Јанош”, Кањижи „Наши Бисери, Бачкој 
Тополи „Бамби”, „Петар Пан” у Малом Иђошу и у Чоки Предшколска установа 
„Радост”. 

Савет је у оквиру друге фазе програма Развоја вртића у Карпатском басену 
изградио више од 80 игралишта у дворишту вртића у којима се настава изводи на 
мађарском наставном језику у 64 насеља у Војводини. Одржавање, фарбање истих 
и даље остаје наш задатак. 

Развој мађарске мреже образовања у Војводини  

Савет је у децембру 2015. године усвојио свој средњорочни концепт развоја 
образовања. Важан део тога је покретање програма обнове јавних образовних 
установа од посебног значаја са мађарским одељењима, а које се годинама одлаже 
због недостатка финансијских средстава. Обнова школа, модернизација, 
константан развој инфраструктуре првенствено задатак државе Србије, 
истовремено, развијање образовне инфраструктуре која је привлачна родитељима 
и деци како би задовољиле потребе данашњег доба од пресудног је значаја за 
задржавања младих породица са децом код куће. 

На предлог министра просвете Србије у 2019–2020-тој школској години је 
велики број основних школа у којима се школују деца мађарске националности увео 
целодневну наставу тако да се ваннаставне активности хармонизују са извођењем 
наставе. Циљ је да мађарски ученик добије што је више могуће у школи, што може 
допринети не само учењу већ и школском животу него и допринети сналажењу у 
друштву. Извођењем целодневне наставе педагози ће имати могућности и да изводе 
индивидуалну наставу. Школа се обраћа појединцу, брине се и буди у њему жељу 
за знањем. Наравно за све то су потребни услови, која представља окружење које 
подстиче интензивно учење. 

Активности усмерени на неговање талената, допунске или слободне активности 
које су саме по себи корисне и које нису само везане за наставу већ и за јачање 
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заједнице, проширивање друштвеног простора, за стварање могућности појединца, 
захтевају развојне активности које би се без оваквих донација тешко реализовале. 

Уређење и оснивање по једног кабинета који ће допринети очувању целодневне 
наставе у основним школама, Соња Маринковић у Зрењанину, „Моше Пијаде” у 
Дебељачи и „Петефи Шандор” у Бечеју и по два кабинета у основним школама 
„Јован Јовановић Змај” у Кањижи и „Сечењи Иштван” у Суботици. За потпуно 
опремање кабинета у ОШ Каролина Карас у Хоргошу потребан је 1 ормар за књиге 
и табла са магнетом. Основна школа Мајшански пут у Суботици ће бити опремљена 
аудио опремом, а Гимназију у Зрењанину једном великом мултифункционалном 
фотокопир машином, као и једном паметном интерактивном таблом. У Основној 
школи „Ковач Ђула Старији” у Старој Моравици је могуће оснивање кабинета за 
рачунарство за талентоване ученике и развој информационе технологије у осталим 
учионицама. Уз помоћ Мађарске Владе желели бисмо да, у школи за основно и 
средње образовање „Братство” у Бечеју опремимо информатичком опремом ученике 
са инвалидитетом, у Купусини реновирамо канализациону мрежу школе, 
постављањем два огромна резервоара, у Гимназији „Светозар Марковић” у 
Суботици опремимо учионице за Географију, у Гунарошу у Основној школи „Дожа 
Ђерђ” реновирамо систем за грејање у фискултурној сали и заменимо прозоре. 

Завршетак реновирања и опремања некадашњег самостана у Зрењанину 

Поред Савеза војвођанских Мађара и Савет је подржао идеју куповине и 
реконструкције импозантне споменичке зграде школе изграђене у XIX–XX веку, 
некадашњи самостан у Зрењанину који ће дугорочно остати у власништву мађарске 
заједнице, створити простор за заједницу Мађара у Банату у образовне, културне и 
црквене сврхе, који ће у будућности створити простор за заједницу и интернат за 
девојке. Након продаје, имање је прешло у власништво Зрењанинске бискупије, док 
радове на обнови и реконструкцији врши Фондација СПЕС као добровољна, 
невладина, непрофитна фондација за промоцију и развој хришћанског образовања и 
обуке за младе у духу мађарске традиције и за успостављање и одржавање 
регионалног центра за верско, културно, образовно и културно образовање. Зграда 
ће бити усељива на јесен 2020. године.  

Изградња и опремање ученичког дома Техничке школе у Ади 

Шездесет година стара Техничка школа у Ади једна је од најважнијих институција 
мађарског средњег образовања у Војводини и у којој је до сада дипломирало скоро 
10 хиљада ученика. Тренутно се обука одвија у 3 стручне области: машинство и 
обрада метала, електротехника као и грађевинарство и геодезија – на трогодишњем 
односно четворогодишњем образовном профилу. Став школе је да ученицима пружи 
најшири спектар практичног и стварног знања, да поседују компетенције потребне 
за успех на тржишту рада и даљег образовања. У последњих пет година константно 
се повећава број ученика. У школској 2019-2020 установа има 381 ђака, од којих 360 
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учи на мађарском језику. Већина ученика, тачније 223 путују свакодневно из 
суседних насеља до Аде, док 33 живи у локалу. У многим случајевима, недостатак 
родитељске контроле резултира падом успеха и понашања у школи, што ученике 
излаже ризику од напуштања школе. У школи је активно неколико допунских 
активности (спорт, фотографија, роботика итд.), али ученици који путују, не могу 
учествовати јер у школу долазе организованим аутобусима. Да би ученици из 
удаљених места и дијаспоре могли да уче на свом матерњем језику за шта имају 
афинитет односно да би могли да изаберу ову образовну установу, неопходно је 
изградити ученички дом. Према коначном пројекту, колегијум би био изграђен на 
парцели поред школе чиме би два комплекса била повезана једним пролазом, и тако 
би се повећала безбедност ученика. За изградњу ученичког дома припремљена је 
комплетна техничка документација, која садржи пројекат електро и машинске 
инсталације односно канализације итд. Овај троспратни објекат ће примати 65 
ученика, 7 у приземљу, на првом спрату 20, на другом 16, док на трећем (у 
поткровљу) 22. У згради са укупном површином од 1.138,76 м², предвиђене 
просторије и тоалети пројектовани су у складу са српским прописима. Пројектантска 
цена колегијума са опремањем и ПДВ-ом износи 500 милиона форинти. Капацитет 
колегијума би помогао спровођењу програма „Без границе”. 

Изградња фискултурне сале црквено образовно васпитног центра у Тотовом Селу, 
реновирање зграде ђачког дома црквено образовног-васпитног центра. 

2002. године изграђен ученички дом функционише у склопу Римокатоличке жупе 
Свети Јосип Радник-Тотово Село. Од 2010. године пружа смештај дечацима које 
занима спорт. Ученички дом се такође труди да помогне и прихвати младе који живе 
у оближњим насељима и салашима. За време распуста, пружа смештај и богат 
програм верницима и школама укључене у програм „Без граница”. Игра водећу улогу 
у оснивању и функционисању прве фудбалске академије Њерш Иштван. Католички 
ученички дом значајно доприноси очувању Мађара у домовини и преношењу 
хришћанских и националних вредности својим преданим радом младима. 

Промовисање спортског начина живота и Војвођанске рвачке академије 

Војвођанску рвачку академију је основала истоимена фондација заједно са 
Саветом, општином Кањижа и Рвачком академијом „Иштван Козма” из 
Будимпеште у августу 2019. године. Рок за изградњу академије је 2020. година, али 
у предстојећим месецима имаћемо важан задатак не само да промовишемо 
спортски начин живота међу младима, него и да преиспитамо институционалну 
позадину, која подстиче активизам младих међу осталим и формирање таквих 
друштвених простора, где су постављене теретане на отвореном које обезбеђују 
услове за извршење захтевних тренинга у природи на свежем ваздуху. Спортски 
начин живота је важан за нашу заједницу не само зато што побољшава квалитет 
живота, развија лидерство и способност решавања проблема, већ и зато што 
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доприноси јачању заједнице, породичних веза и повећања издржљивости наше 
заједнице. 

У будућности желимо да помогнемо мађарским културним удружењима, 
цивилним организацијама да у непосредној близини њихових просторија у 
заједници које треба обновити, на пример у по једном дворишту културног центра 
развију спортски парк са фитнес опремом, која ће једнако пружити могућност 
физичке активности почетницима и професионалцима без обзира на старосну доб. 

Развој средњих струковних школа 

Догађаји стручног образовања и оспособљавања покренути програмом Мађарске за 
стручно усавршавање у иностранству за 2015. годину припремљени Концепт развоја 
и акционог плана за мађарску струковну обуку 2015-2020 који је израдио Савет. 
Желели бисмо да наставимо са тим развојем и у 2020. години: Стварањем и 
модернизацијом радионица и лабораторија. За ове намене нам стоји више од 10,5 
милиона динара на располагању према следећем: Техничка школа у Ади (опремање 
рачунарима кабинета за информатику: 12 рачунара, опремање намештајем: куповина 
12 столова, 2 пројектора, 1 штампача и 1 пропорционални цилиндар), 
Пољопривредно-технички средњошколски центар „Беседеш Јожеф” у 
Кањижи( опремање рачунарима кабинета за информатику: 16 рачунара са 
мониторима, 12 ком белих табли, 5 ком телевизора великих димензија, 1 
мултифункционални штампач, 3 лап топа, 1 А4 штампач, 5 рутера, 200 м кабела) 
Медицинска школа у Сенти (опремање кабинета здравствене неге намештајем и 
опремом, опремање кабинета за медицину и набавка 20 атласа, опрема за кабинет из 
биологије, намештај, тракаста завеса), док ће 22 средње струковне школе добити по 
1 интерактивну паметну таблу са 2 пројектора, белом таблом и лап топ рачунарима. 

Развој високог образовања 

Концепција Савета у развоју образовања ставља на нове темеље високо образовање 
и развој матерњег језика. У циљу повећања броја мађарских високошколских 
курсева у Војводини, наш главни задатак у 2019.-2020: 

• Јачање и отварање система стручног колегијума 
Студентског дома Европа и даље ширење инфраструктуре 
Рок: континуирано 

• Подршка акредитованим државним установама у Србији 
(комплетно реновирање зграде Учитељског факултета на мађарском 
наставном језику Универзитета у Новом Саду, 
као и развој Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 
катедре за мађарски језик и књижевност као и Високе школе 
струковних студија у Суботици), и ширење могућности 
усавршавања на мађарском језику коришћењем потенцијала 
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за мобилност наставника и (Маковец програм) 
Рок: континуирано 

• Повећање мобилности студената и професора између високошколских 
установа у Србији и Мађарској  
Рок: континуирано 

• У што је могуће вишој мери прилагођавање екстерних обука 
мађарских високошколских установа са домаћим правним системом  
Рок: континуирано 

• Спровођење обука и преквалификација искључиво повезаних са 
мађарским језиком у војвођанским мађарским образовним центрима: 
Сенти, Сомбору и Суботици  
Рок: континуирано 

Сви ови развоји, наравно, морају бити прилагођени аутономији универзитета, и да 
се прилагоде већ постојећој мађарској језичкој структури војводине избегавајући 
паралеле. у случају основних услова неколико „екстерних обука”: признавање 
стечених диплома у иностранству у Србији, односно у циљу што боље могућности 
запослења организовање предавања на два језика (мађарском и српском) у 
оптималном односу. 

У 2017. години је започета комплета реконструкција зграде Учитељског 
факултета на мађарском наставном језику у Суботици Универзитета у Новом Саду, 
где се завршетак радова очекује на пролеће 2020. године, али поред реконструкције 
установе приоритет је повећање броја студијских програма и повећање броја 
студената. Поред основних студија, предност се даје покретању докторских 
студија, као и покретање програма специјализације, али желели бисмо да повећамо 
број обука за педагоге и обогатити понуду константом изградњом двојезичне 
могућности школовања наставника, што би донело нову генерацију наставног 
кадра мађарској педагошкој заједници у Војводини. Састав људских ресурса биће 
обликован овим великим улагањима и потребама нових програма. 

Побољшање квалитета мађарског средњег образовања, 
и подизања на виши стручни ниво 

• Развој средстава дидактичких помагала  
у школама путем конкурса 
Рок: пролеће 2020  

• Развој катастра људских ресурса и базе података у образовању 
Рок: континуирано 

• Помоћ педагозима и њиховом свестраном стручном, 
усавршавању по програмима, који су акредитовани у Србији 
Рок: континуирано 
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• Писање и издавање нових помоћних уџбеника 
Рок: континуирано 

• Подршка програмима за талентоване ђаке, 
помоћ такмичења и пројектима заснованим на мађарским духовним 
вредностима и потреба ђака 
Рок: континуирано 

• Подршка стручним курсевима 
Рок: континуирано 

• Програми јавног образовања за јачање и унапређење 
мађарског националног идентитета пре свега за гимназије 
и средње уметничке школе 
Рок: континуирано 

• Развој педагошке мреже на мађарском језику 
Рок: континуирано 

• Подршка програмима за талентоване ђаке 
Рок: континуирано 

• Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 
Заводом за унапређење образовања и васпитања, Заводом за вредновање 
квалитета образовања и васпитања, Покрајинским секретаријатом за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, Педагошким заводом Војводине, Заводима за издавање 
уџбеника о питањима која се тичу образовања на мађарском језику – 
наставни планови, полазне тачке, стандарди, израда додатака уџбеника, 
давање мишљења на уџбенике као и друге задатке везане за образовање  
Рок: континуирано 

• Сарадња са локалним самоуправама, 
предшколским и установама образовања у циљу  
израде ефикасније мреже мађарских вртића и образовања 
Рок: континуирано 

• Сарадња са Министарством за људске ресурсе Мађарске, 
цивилним организацијама и другим форумима који се тичу 
Мађара у иностранству 
Рок: континуирано 

• Именовање чланова и изражавање мишљења везано за, 
именовање лица образовних установа (предшколске установе, 
основне и средње школе, ученички домови, високошколске  
образовне установе) 
Рок: континуирано 
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Повећање броја ђака који наставу похађају на мађарском језику 

• Унапређење сарадње са педагозима у вртићима 
формирање заједничког приступа о предностима образовања  
на матерњем језику, успостављање партнерства у циљу подршке 
школској кампањи 
Рок: пролеће 2020  

• Координирање школске кампање, припрема и расподела пакета 
за вртиће и школарце 
Рок: март–септембар 2020.  

• Координирање функционисања школских аутобуса, процена 
потреба и усклађивање са постојећим системом; подршка школског 
дневног боравка заједницама у дијаспори 
Рок: континуирано 

• Кампања за каријерно вођење, информације о даљем наставку 
образовања 
Рок: март, новембар–децембар 2020.  

• Унапређење партнерских односа са директорима, педагозима, 
разредним старешинама, формирање заједничког приступа о 
предностима образовања на матерњем језику 
Рок: континуирано 

• Неговање партнерства са 
Удружењем за помоћ ученика војводине – и друштвом педагога 
Рок: континуирано 

• Неговање партнерства са Савезом мађарских ученика Војводине 
и Војвођанским омладинским форумом 
Рок: континуирано 

• Неговање партнерства са центром за дијаспору и стипендистима 
Петефи програма 
Рок: континуирано 

• Неговање партнерства са Заводом за културу војвођанских 
Мађара и Културним савезом војвођанских Мађара 
Рок: континуирано 

Програми за наставак и унапређење образовања 
мађарске заједнице 

• Онлајн припремни курс за пријемни на факултет 
и у облику припремне наставе у учионицама 
Рок: фебруар–јун 2020.  
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• Једнодневна екскурзија у Новом Саду 
за ученике трећег разреда средње школе 
Рок: март–април 2020.  

• Упознавање са комплексним програмом стипендирања 
Савета на родитељским састанцима и часовима са разредним 
старешинама 
Рок: март, новембар–децембар 2020.  

• Успостављање партнерства са колегијумом Европа 
и реализовање заједничких програма ради промоције колегијума 
Рок: континуирано 

• Програм стипендирања (стипендија за, 
основне, мастер, докторске и демонстраторске студије) 
Рок: континуирано 

• Повећање улоге демонстратора 
и повећање ефикасности демонстраторских стипендија 
Рок: новембар 2020.  

• Обука српског језика 
Рок: јул–септембар 2020.  

• Делимично финансирање обуке на мађарском језику за техничар 
радиологије  
Рок: јануар–децембар 2020.  

Јачање програма националног идентитета у вртићима и школама 
за образовање на мађарском језику 

• Са становишта Мађара подршка 
програмима од посебног значаја у култури, историји и 
препознавању природних вредности 
Рок: континуирано 

• Помоћ програмима и разредним екскурзијама, који 
имају за циљ јачање љубави према родној земљи 
Рок: април–мај 2020.  

• Јачање сарадње основних и средњих школа између осталог, путем 
публикације и апликација за мобилне телефоне под називом 
Војвођански културни водич у оквиру програма „Без граница” 
Карпатског басена. 
Рок: јануар–септембар 2020.  
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• Уређивање методолошких помагала 
и приказивање педагозима који уче на мађарском језику 
Рок: континуирано 

• Подршка војвођанским дечјим и омладинским манифестацијама 
Рок: континуирано 

• Промоција такмичења Карпатског басена и повећање 
националног идентитета укључивањем ученика 
Рок: континуирано 

• Подршка организовања кампова очувања традиције 
Рок: континуирано 

• Курсеви унапређења идентитета – тематске године 
Рок: континуирано 

• Подршка пројектима са мађарским духовним вредностима 
Рок: континуирано 

• Залагање школа за сарадњу са позориштима, 
библиотекама, музејима, галеријама и Заводом за културу 
војвођанских мађара 
Рок: континуирано 

• Савет прихвата улогу да буде спона између 
школа и извиђачког покрета 
Рок: континуирано 

Реформа учења предмета српски као нематерњи језик 

• Алтернативни курс српског језика за ученике 3. разреда 
средње школе на више локација, 
у склопу летњег интензивног курса 
Рок: јул–август 2020.  

• Алтернативни припремни курс на српском језику 
за студенте прве године на факултету и високошколској установи 
Рок: септембар 2020.  

• Наставак реформе образовања на српском језику као предмета 
који није матерњи језик и даља сарадња са српским, 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 
Заводом за унапређивање образовања и васпитања и ОЕБС-ом 
Рок: континуирано 
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Промоција учења и неговања мађарског језика 
као језика средине 

• Подршка програма мађарски као језик средине 
у вртићима и школским групама у заједницама дијаспоре 
Рок: континуирано 

• Израда помоћног уџбеника за ученике 1-4. 
разреда основне школе за предмет 
мађарски језик као језик средине 
Рок: март–септембар 2020.  

• Неговање матерњег језика са елементима  
националне културе– Промоција и подршка 
изборном предмету у школама на територији дијаспоре 
Рок: континуирано 

Одбор за образовање сазива своје редовне и електронске састанке на основу 
пристиглих и нерешених пријава, конкурса и других важних питања за дискусију. 

Култура 

Последњих година успели смо да оживимо мађарску културну мрежу у Војводини. 
Наша културна друштва и институције сарађују једне са другима и са заједницом, 
тако да се у основи променила мађарска културна мапа у Војводини, будући да су 
се озбиљне квалитетне(на боље) промене догодиле у заштити вредности, стварању 
вредности и очувању традиције. Све то редефинише смер потребног појачања 
садржаја. 

2020. године ће залихе јавних збирки од мађарског интереса постати још 
израженије (овога пута библиотеке, музеји и архиве), односно развој и 
организовање јединствене мреже информатичке комуникације, технике-
технологије, јача подршка традиционалним догађајима очувања националног 
идентитета, посебна подршка војвођанским мађарским фестивалима, укључивање 
мађарских војвођанских фестивала у културни простор региона. Циљ нам је да 
постигнемо веће поштовање према глумцима аматерима, посебну подршку 
црквеним догађајима, да обезбеди дух, сврху и систем подршке постојећим 
мађарским камповима за децу и омладину у Војводини, као и очување мађарских 
националних вредности, доприносећи њеном јачању и јачању везаности за 
локалитет, као и сарадња културних друштава и цивилних организација на 
регионалном и на нивоу насеља. Заједничко подстицање и покретање 
манифестација. 
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Програми за развој и умрежавање мађарских културних 
институција у Војводини 

Помаже умрежавање војвођанских мађарских јавних збирки, обнову културних 
кућа, повећање стања мађарских библиотека и развој јединственог евиденционог 
система, надаље крајем 2016. године почео је програм помоћи за развој музеја и 
технички развој архива од мађарског интереса. Наставак у великој мери доприноси 
развоју институција и активности које имају за циљ јачање идентитета 
војвођанских Мађара, и тако задржати Мађаре у својој домовини у просперитету. 

„VM4K” Војвођански мађарски центар за обуку, истраживање и културу 

„VM4K” Саставни је део Фондације „Ласло Секереш”, и функционише као дом за 
стицање знања. Стручна усавршавања у области високог образовања у Карпатском 
басену – Универзитет у Сегедину Педагошки факултет Јухас Ђула, инклузивни, 
развојни програм образовања педагога Установе за дефектологију, Универзитет у 
Обудиму Донат Банки мастер програм смер мехатроника Факултет за машинство и 
безбедност, програм стручног усавршавања из области кондуктивне едукације 
Факултета Пете Андраш Универзитета Семелвајс, стручно усавршавање из области 
унапређења менталне хигијене Факултета за филозофију и друштвене науке 
Реформатског универзитета Кароли Гашпар  – поред тога усавршавања за педагоге, 
укључују и курсеве на рачунарима за деде, бабе/старије особе. „VM4K” је једини 
ЕЦДЛ центар у Србији, где постоји могућност полагања испита за мађарски језик. 
На годишњем нивоу у склопу својих културних активности, четвртком увече у 
клубу „VM4K”организује се 50-55 предавања о књижевним, јавним, историјским, 
и верским темама. Током летњих и божићних празника, дечији кампови, 
информатика-роботика, неговање обичаја, креативности и развој вештина- а у 
летњем периоду у дворишту зграде акустичне свирке очекују публику. До сада су 
рађена истраживања-анализе у областима очувања националног идентитета, даљег 
образовања младих и задржавања у домовини, као и резултата утицаја програма 
економског развоја, ово се константно објављује на интернет страници vm4k.org. 
Фондација „Ласло Секереш” осим одржавања седишта у функцији заједно са 
акционарским друштвом за управљање инвестиционим фондовима Бетлен Габор 
објављује конкурсе мале вредности за Мађаре који живе у Србији. Поред тога јавља 
се у улози издавача војвођанског прилога листова под заједничким именом 
„Előretolt Helyőrség”. 

Завршетак радова и отварање спомен куће Јаноша Бањаи 

2017. године је купљена родна кућа Универзитетског професора Јаноша Бањаи у 
Фекетићу, једног од најистакнутијих књижевника који је преминуо 2016. године. 
2018. године је започето реновирање и проширење, да након тога функционише као 
спомен кућа и јавна библиотека потпуно обновљене зграде од 200 квадратних 
метара–ради сећања на књижевни, критички и професорски рад Јаноша Бањаи. 
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Сама Књижевна фондација „Јанош Бањаи” намерава да у својству научно-
интелектуалне радионице гаји животно дело академика и помогне остварење 
животног дела мађарске и националне културе. Планирани датум предаје зграде је 
на четврту годишњицу смрти Јаноша Бањаи, 21. фебруара 2020. године.  

Суботичка Градска библиотека као музеј и информациони центар 

Суботичка Градска библиотека је стигла до завршне фазе свог реновирања и 
реконструкције. Изградња коју је започео Национални савет мађарске националне 
мањине 2015. године, поставивши темеље једне модерне, мултифункционалне 
читаонице и информационог центра, уз очување историјског карактера зграде. Тако 
ће након завршетка реновирања, некадашња читаоница постати изложбена сала и 
књижевни музеј који призива атмосферу касина који је један од центара збивања у 
роману „Шеве” Дежеа Костолањиа. 

Завршетак радова на изградњи и обнови зграде Културног дома у Хоргошу 

Захваљујући помоћи Владе Мађарске приближава се крају изградња дома културе 
у центру Хоргоша која је на терет српских извора започета пре 8 година. Друштвена 
просторија делимично већ функционише као центар културног живота насеља 
обезбеђујући простор пробама плесне групе и стручних радионица Дома културе 
Барток Бела. Од посебног је значај завршетак радова на дому културе насеља које 
је у близини границе због чега је у последњим годинама угрожено мигрантском 
кризом. За завршетак изградње дома културе, за уређење библиотеке, гледалишта 
и улазног хола тражили су помоћ локалаца.  

Завршетак радова на изградњи Културног дома у Носи 

Изградња културног дома који служи као седиште Удружења „Носа” а чија основа је 
600 m2 започета је 2013. Године на терет средстава покрајине. Зграда -по плану- осим  
одржавања пробе и програма удружења ће бити погодна и за манифестације и 
сусрета села. 

Изградња, реконструкција и опремање просторије у склопу Дома културе у 
Сенти 

Друштвене просторије Културног дома у Сента су подвргнуте континуираној 
обнови. Тако је у 2017-тој години донацијом Државног секретаријата за 
националну политику изграђена камерна сала која служи као дом Сенћанског 
мађарског камерног позоришта. Отвара нам се могућност да се отклони недостатак 
који дуго постоји претварањем суседне службене просторије у галерију са 
капацитетом за изложбе од 20-25 дела, која би уједно била погодна и за одржавање 
манифестација, промоција и потписивања књига. Предвиђени датум предаје сале 
је: 24. Јануар 2020. 
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Куповина и потпуна реконструкција зграде позоришта у Бездану 

Некадашњи стуб и центар самосталног позоришног и културног живота у бездану 
била је локална позоришна сала, која као део задружног дома након приватизације 
комплекса пренесена у својину Индустрије меса Матијевић. Власник је склон 
продаји дотичног дела зграде које би -након куповине и реконструкције-  служило 
као друштвена просторија Мађарима у Бездану. У ту сврху након консултације и 
постигнутог споразума међу дотичним мађарским удружењима и Локалне 
самоуправе Бездана почетком 2020. Године би се купила зграда и приступило би се 
изради пројектне документације и прибављању потребних дозвола за 
реконструкцију. 

Потпуна реконструкција зграде Задружног дома у Малом Иђошу 

Задружни дом који је током 40-их и 50-их створен донацијама и добровољним радом 
становника Малог Иђоша је почетком 2000-тих година приватизован. Након 
вишегодишњих спорова некретнина је опет пренета у јавну својину, а носилац права 
коришћења је Месна заједница. Некретнина -по плану- би у будућности служила као 
центар организовања културног, цивилног и друштвеног живота Мађара, али би 
служила и као зграда Библиотеке у Малом Иђошу. 

Претварање зграде некадашњег хотела у Бачкој Тополи у културни, 
управни и друштвени комплекс са домом мађарских ученика 

Претварањем и реконструкцијом зграде некадашњег хотела у Бачкој Тополи би се 
створила уметничко-управно-друштвени грађевински комплекс; а у склопу 
комплекса би просторије покретања и организовања друштвеног живота мађара и 
дом за 63 мађарског ученика средњих школа допринеле јачању заједнице.  Поред 
тога грађевински комплекс би функционисао као уметничко-друштвени центар 
одржаван од стране Културног дома општине Бачка Топола обезбеђујући простор 
за 250 манифестације годишње, али би решила и проблем смештаја радника 
културног дома који су сада распоређени у канцеларијама разних установа насеља. 

Изградња угоститељског и духовног комплекса у центру Суботице 
који ће бити у служби „Caritasa” 

Изградња угоститељског и духовног комплекса у центру Суботице у служби 
„Caritasa”. Земљиште и некретнина некадашњег биоскопа „Звезда” у Суботици, је 
након реституције враћен организацији „Caritas” Суботичке црквене жупаније. За 
коришћење поменуте зграде је направљен пројекат, који ће ради повећања броја 
туриста поред првобитног улагања у инфраструктуру, пружати услуге смештаја, 
односно гастрономске услуге ради економске одрживости и у интересу повећања 
броја ноћења. Инвестиција обухвата 5 области: модерну пекару, посластичарницу, 
спојиве друштвене просторије, летњу терасу и четири апартмана. Развој 
инфраструктуре допуњен је културним садржајима који обликују став који ће 
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створити могућност побољшања хришћанског идентитета како локалном 
становницима тако и гостима. Планирани трошкови: припрема пројектне 
документације, реновирање и пројекти нове зграде, административни трошкови 
дозвола, трошкови геодете итд,; потпуна реконструкција главне зграде, рушење 
помоћне зграде, чишћење плаца пре изградње, изградња нових апартмана, уређење 
дворишта, реновирање фасаде и ограде у оригиналном стилу, машински радови 
(стављање грејања и хлађења у функционално стање, чинећи га енергетски 
ефикаснијим, постављање соларних панела на кровове апартмана ), опремање, 
намештање. Очекивани ефекат пројекта на кратке стазе је да се припремљени 
објекат у центру испуни животом, да просторије буду испуњене шареним, 
атрактивним програмима који ће ојачати друштвену сарадњу и кохезију. 
Истовремено ће бити довршене и четири гостинске куће, који пружа могућност 
смештаја за учеснике у програмима везаним за цркву и заједницу у складу са 
туризмом XXI века. 

Упознавање и очување нашег материјалног и културног наслеђа 

У данашње време не постоји заједница која не осећа одговорност и терет очувања 
своје културне припадности, идентитета и оне националне културне баштине која 
може бити извор самопоштовања и поштовања других. 

Санација и комплексна заштита цркве у Арачи 

Влада Мађарске на основу одлуке владе број 1406/2019. (VII. 8.) је обезбедила 
средства за прву фазу, припрему пројекта рестаурације цркве у Арачи и њене 
околине. Прималац донације је Национални савет мађарске националне мањине као 
орган културне самоуправе мађара у војводини, који обавља задатке стварања 
организационог, правног и финансијског оквира за правилну употребу средстава 
донације и за које Министарство спољних и спољноекономских послова Мађарске 
обезбедило стручне консултације делегирањем два стручњака. Припремни задаци-
инвестирање и обнова-који ће се обављати из тренутно доступних извора: 
(1) Припрема научне документације која сумира сва наша сазнања у рушевини (сви 
историјски подаци, резиме ранијих археолочких и истраживања историје 
уметности, дигитализоване архивиране фотографије), а приказује и тренутно стање 
(текстуални опис, фото документација, цртежи за процену). Као део тога 
прикупљање налаза чувених у разним музејама и налаза ван музејског оквира, 
прикупљање камених скулптура - у физичкој реалности, али барем на нивоу 
документације, (2) израда припремне техничке документације: геодетско мерење 
изохипса, снимање рушевине и околине дроном, ортофото велике резолуције о 
рушевини, измерење цркве помоћу облака тачака, истраживање шупљина зидова и 
околине, мерење отпорности тла у непосредној околини рушевине и на подручју 
некадашњег насеља, преглед терена на територији планираног археолошког парка, 
истраживање материјала, статичка истраживања (3)  разграничење повезаног 
археолошког подручја археолошким методама (ради присвајања права својине и 
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стављање подручја под заштиту - према претходним информацијама око 70 ha), 
(4)  верификациона истраживања у потребном обиму на подручју рушевине цркве 
и манастира, односно терена на коме се ови објекти налазе на одређеним местима 
(5)  планирање реконструкције рушевине цркве и манастира према следећим под 
задацима: (a) заштита серклажа, минимизирање оштећења изазваних атмосферским 
водама и мразом, заштита од птица (б) рушење дограђених делова куле и осталих 
делимичних дограђених делова рестаураторским методама, истраживање 
могућности покривања куле, (ц) конзервација дрвене реконструкције куле (д) 
поновно разматрање покривања светилишта (е) заштита зиданих површина: замена 
опека уништених мразом, отклањање трагова ранијих нестручних интервенција, 
чишћење површина опека, конзервација; (ф) чишћење конзервација и евентуална 
замена - одвоз у музеј - камених скулптура; (г) евентуална презентација манастира 
и терена околине средствима пејзажне архитектуре и изградње баште. 

Реконструкција римокатоличке цркве Снежне Госпе у Жабљу 

У духу помирења Срба и Мађара, и у име родбине Национални савет мађарске 
националне мањине и Јулиа Телеки, једна од преживелих калварије чурушких 
Мађара, сваке године, последње недеље октобра, у поподневним часовима 
организује пригодну и пиететну свечаност на спомен месту невиних војвођанских 
мађарских жртава у Чуругу, испред споменика повређеног христа у сарадњи са 
пастирима хришћанске цркве. Сећање на невине жртве се завршава паљењем свећа 
и полагањем венаца. У 2017. години је Национални савет мађарске националне 
мањине прихватио ту иницијативу, да у Жабљи реновира Римо католичку цркву да 
мађарски мартири шајкаша добију нови споменик. Црква неоготичког стила 
посвећена 1901 године која је због прокишњавања у тешком стању - Њене Планове 
обнове је на пролеће 2018. године припремио Покрајински завод за заштиту 
споменика културе, на основу којих верујемо да ће већ идуће године уз помоћ 
Владе Мађарске као и Суботичке бискупије, Савеза војвођанских Мађара, 
Општинске управе Жабаљ и Националним савезом мађарске националне мањине 
спасити цркву од пропадања него и тако обновити да буде достојно духовно и 
светско спомен обележје на голготу Мађара из Шајкаша. 

Завршетак радова Светишта Бунарић у Дорослову 

Завршетак изградње светишта Блажене девице Марије остаје један од главних 
задатака наредног периода. Стављање мокрог чвора, тоалета и смештаја у 
функцију, а за случај кише стављање у функцију места ходочашћа проширеним 
покривеним простором, све то Савет прихвата као програм од националног значаја, 
јер према Шандору Балинту, познатом етнографу „ Дорослово је једно од 
најинтересантнијих мађарских етнографских места у Бачкој, које је добро познато 
по својој живописној народној ношњи, цветајућој народној поезији, привржено 
очувању традиције, прелепом мађарском типу. Свети бунар на периферији села 
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популарно је ходочасничко место, које има такође значајну улогу у очувања 
националног идентитета Мађара међу осталим нацијама јужне бачке.  

Обнова друге црквене имовине у Војводини 

На територији Националног савета мађарске националне мањине и Суботичке 
бискупије обнова крова цркве Иштвана краља у Сомбору, комплетна замена 
електричне инсталације у цркви Светог Јурја у Суботици, реновирање Цркве 
Краљице Свете Крунице, комплетан завршетак, завршити цркву Свете Ане у 
Богарашу , комплетна обнова цркве Срце Исусово у Сенти, као и подршка за развој 
цркве у Чантавиру. Даља улагања захтева на подручју Зрењанинске бискупије 
црква узнесења блажене девице Марије у Јаши Томић – реновирање цркве Велике 
Госпе, обнова цркве Свети Фрањо Асишки у Кикинди као и изолација и 
малтерисање централне католичке цркве Зрењанинске бискупије. 

Реновирање некадашње зграде мале синагоге у Сенти 
и додељивање културне улоге 

Након реновирања некадашње зграде мале синагоге у Сенти стварају се друштвени 
и изложбени простори, као и сталне изложбе у знак сећања на сенћанске Јевреје, 
Тибора Секеља светског путника и друге познате сенћанске уметнике. Дугорочно, 
конструкција у облику павиљона на задњем делу порте створиће простор за 
одлагање, радионицу, канцеларију, собе итд. који су постали центар прве 
уметничке колоније некадашње Југославије, односно Уметничке колоније у Сенти. 
Битан задатак је формирање парка испре зграде синагоге и постављање спомен 
плоче. 

Обнова по живот опасне евангелистичке цркве у Врбасу 

Евангелистичка црква у Врбасу предата је на коришћење 1820 године. 40 метара 
дугачка, 13 широка и 53 метра висока монументална црква, на олтару од црвеног 
мермера, од дрвета направљен, позлаћени крст, а на олтару је био насликан Исус 
Крист како хода на води. Галерија је лежала на украшеним стубовима, са 
капацитетом од 150 људи, док је у цркву стало 900-1000 особа. Торањ цркве је 
изграђен 1862 године, прекривена бакром и обогаћена позлаћеним украсима. У 
торњу су била три звона, најмање су добили на поклон из времена изградње од цара 
Јожефа II. Ово звоно је тежило 250 кг, средње 550, а највеће 1324 кг. 

 Обнова римо-католичке цркве Светог Петра и Павла апостола у Бајмоку 

Једна од најлепших и најинтересантнијих светишта Суботичке бискупије је римско-
католичка црква у Бајмоку, која је изграђена на месту некадашње капеле између 1799 
и 1817. године. Ова црква је у великој мери рестаурирана 1845. године, и у мањој 
мери реконструисали, модификовали, да би од почетка XX века до 1917 потпуно 
реконструисали и поновно посветили.Велика црква са светилиштем оријентисаним, 
ка североистоку која садржи касни барокни, класични, необарокни и неоренесансни 
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стил, предворје које је мало уже од брода, са балконом изнад, три трансепта са 
куполама, односно три попречне куполе изнад уздужних бродова цркве (трансепта), 
које се споља завршавају многоуганим луком, а изнутра елиптичним луком, код 
светилишта са северозапада и југо-истока су позиционира два простора (од којих је 
сакристија северозападна), коначно, изнад елемента југо-источне просторије се 
издиже на два нивоа барокни звоник који се завршава са луковичастом главом. На 
уличној фасади, изнад конзоле, великим античким словима, у малтеру је исцртан 
натпис који се помало теже чита: Ego sum via, veritas et vita” [Ја сам пут, истина и 
живот]. Велики радови на обнови касне деценијама и чињеница да је црква на 
прометном путу – обнова је постала неизбежна. У складу са тим, сврха пројекта 
реконструкције и радова је реконструкција зграде и спречавање даљег урушавања. У 
складу са условима који је одредио међуопштински завод за заштиту споменика из 
Суботице, пројектанти су план динамике реконструкције поделили у три фазе: 
реконструкција кровне конструкције црквеног торња, реконструкција крова брода 
цркве, уређење фасаде. Планирани трошак је 165 милиона форинти. Потребу за 
реконструкцијом су истакли и стручни сарадници Фондације Телеки Ласло. 

Сећање на велики рат 

Овај програм се даље наставља и у 2020. години. Гробља војвођанских војника, у 
вези са истраживањима везаним за Први светски рат подржавамо програм 
Културне заједницу војвођанских Мађара из 2018. године, као и препоруке 
Историјског архива Сента као истраживања пожурују у Бачкој као и у Банату, где 
је потребно спровести истраживање у 2019. години. Следеће године ће бити 
објављени списи Молнар Тибора сенћанског главног архиватора у облику књиге, о 
погинулим јунацима у Првом светском рату, у Суботици, на гробљу на Бајском 
путу требало би да се среди гробница др Габора Регењија Хусар и прогласи 
спомеником. Подржавамо и да након реновирања, споменика из Првог светског 
рата постане централни споменик војвођанским Мађарима, али мора се наћи 
решење да се спаси и реновира споменик у Врбасу. Такође сматрамо важним 
истраживање црквених евиденција о умрлима, који ће у будућности служити као 
пример у читавом Карпатском басену. 

Искористити наше културне вредности у туризму 

Својом политиком подршке настојимо да у своје туристичке активности уградимо 
елементе културног наслеђа војводине, као и програме, манифестације и црквено-
верска места која представљају савремену мађарску културу и уметност у 
Војводини. 

Обнова наслеђених грађевина војвођанских Мађара 

• У знаку заштите и бриге о споменицима 
Фондација Телеки Ласло из Будимпеште, 
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наше цркве и Савет заједнички организују 
дводневну радионицу у циљу очувања 
изграђене црквене баштине 
Рок: јесен 2020  

• Заштита споменика -одржавање – у Арачи, 
Чуругу, формирање паркова, бушење бунара; постављање видео 
надзора на другим локацијама итд. 
Рок: континуирано 

Програми духовног културног наслеђа војвођанских Мађара 

Духовно наслеђе 

• Спровођење планова одржавања ратних гробова 
Рок : континуирано 

• Наставак истраживања везаних за период 1941-48, 
одржавање конференција, презентација публикација 
Рок: континуирано 

• Издање четири издања часописа „Bácsország” у 2020.  
години и подршка другим програмима везаним 
за локалну историју 
Рок: јануар–децембар 2020.  

• Развој мађарске дигиталне архиве у Војводини 
Рок: континуирано 

• Хардверски софтверски развој компетенцијских збирки 
од посебног интереса за мађарско становништво 
Рок: континуирано 

• Подршка архивирању и дигитализацији: 
Наставак дигитализације дневног листа Мађар Со 
(IV. круг) 
Рок: децембар 2020.  

Тематско присећање 

• Подршка тематском програму у знак сећања 
на Национално јединство 
Рок: јануар–децембар 2020.  

• Подршка тематским програмима 
за годишњицу Војводине 
Рок: јануар–децембар 2020.  



• 24 • 

 

• Централна прослава мађарске културе, 
Културни форум Карпатског басена и округли сто о општој култури 
Рок: 24–25. јануар 2020.  

• Подршка XXIII. програма 
дана књижевности „Јожеф Подолски” 
Рок: март 2020.  

• Подршка изложбеним и издавачким активностима 
Културно-образовног центра „Турзо Лајош” 
Рок: септембар 2020.  

• У оквиру пројекта под називом 
сећање на 1956 биће објављена брошура 
за ученике од 14-18 година, као и 
постављање спомен плоче у Хајдукову 
Рок: октобар 2020.  

Стварање вредности 

С обзиром на разноврсну улогу библиотека у Војводини, може се рећи да оне могу 
да испуне следеће задатке који ће бити интегрисани у живот становника мађарских 
насеља: библиотеке, опште културе, образовања, прикупљања извора, 
организовања заједнице, телекомуникације, стварање прилика, креативност, 
вештине и стварање вредности. У пружању услуга мимо штампаних књига, 
потребна је информациона и комуникациона технологија како унутар библиотеке, 
тако и ван ње. Да би се олакшали сви ови задаци, од кључне је важности повећати 
залихе књига на мађарском језику, као и софтвер, хардвер садржај који покрива 
области културе и науке који би библиотекама понудио интегрално решење које ће 
у потпуности подржати радне процесе и која му поред основних функција 
библиотеке омогућава обављање таквих задатака као што су услуге дигиталног 
садржаја, архивирање, објављивање на вебу, изградња комплексног портала јавних 
збирки, пословања, одржавања 

Купујемо десет интегрисаних пакета за библиотеке које садрже по један лап 
топ, мулти функционални фотокопир и скенер бар кода. А то су: библиотека 
Сарваш Габор у Ади, Културно образовни центар Чока, библиотека у Малом 
Иђошу, библиотека Јожеф Атила у Кањижи, Народна библиотека Бечеј, библиотека 
Јухас Ержебет у Бачкој Тополи, Завод за културу војвођанских Мађара и Градска 
библиотека у Сенти, даље, библиотека Градског музеја Суботице и Историјског 
архива Сента.  

Желели бисмо да купимо значајну приватну колекцију слика, цртежа и 
графика Шандора Олаха, Ласла Силађија и Густава Матковића, значајне уметничке 
и локалне историје Градском музеју у Суботици, која ће се након обраде додати у 
колекцију Војвођанске мађарске галерије. 
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У другој половини XX века, а посебно у 60 им и 70 им годинама, мање се пажње 
посвећивало економичности и одрживости сеоских кућа, културних домова и других 
друштвених просторија. На први поглед, расположивост друштвеног простора 
мађарских насеља у Војводини делује задовољавајуће, али узећи у обзир њихово 
стање и услове одржавања, испада да је ситуација депресивна. Културна сцена 
Војводине служи као дом културних догађаја који уједињују заједницу и јачају 
мађарску свест, стога је њихово стање пресудно за очување мађарског духа региона, 
а њихова обнова и куповина неопходна. 

Развој установа и стварање прилика 

• Куповина дома културе у Новом Орахову 
заједно са позоришном салом 
Рок: јануар 2020.  

• Израда система за климатизацију и грејање- 
реновиране куће дома културе  и делимично опремање 
Рок: јануар 2020.  

• Израда пројектне документације за обнову 
Задружног дома у Малом Иђошу 
Рок: јануар–март 2020.  

• Замена кровне конструкције и реновирање зграде 
културно-уметничког друштва Петефи Шандор из Купусине 
Рок: март–јун 2020.  

• Замена врата и прозора у Мађарском културном центру 
Кодај Золтан из Бачке Тополе 
Határidő: март–jун 2020.  

• Израда плана проширења Мађарског културно друштва  
Петефи Шандор из Бечеја на парцели у улици Николе Тесле 36 
Рок: јануар–март 2020.  

• Изолација и постављање облоге поткровља галерије Темеринске 
ликовно стваралачке колоније – ТАКТ  
Határidő: март–jун 2020.  

• Реновирање капеле породице Талијан 
на католичком гробљу у Новом Кнежевцу (II. фаза) 
Рок: март 2020.  

• Проширење спомен куће Риц у Филићу куповином суседне 
некретнине и израда пројектне документације за реновирање исте 
Рок: март–јун 2020.  
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• Израда пројектне документације за преуређење и реновирање 
некадашњег биоскопа у Мужљи 
Рок: пролеће 2020  

• Реновирање система грејања зграде  
Култно уметничког друштва Петефи Шандор из Зрењанина 
Рок: јануар–фебруар 2020.  

• Кречење и декорисање проширене зграде 
Културног круга Такач Рафаел у Падеју 
Рок: март–јун 2020.  

• Завршетак радова на етно кући у Србобрану 
Рок: март–јун 2020.  

• Подршка програму и функционисању 
Сенћанског мађарског камерног позоришта 
Рок: јануар–децембар 2020.  

• Представљање нове плесне и позоришно 
плесне представе Сенћанског мађарског камерног позоришта 
у различитим насељима 
Рок: јануар–децембар 2020.  

• Од посебног значаја је повећање фонда библиотека 
првенствено уметничка књижевност и стручна литература- 
за децу 
Рок: мај 2020. 

• Унапређење технике (опрема за оптику) 
у Градском музеју у Суботици 
Рок: 2020. мај 

• Реновирање зграде Музеја 
у општини Бачка Топола, 
као и подршка програмима 
Рок: 31. децембар 2020 

• Салашко позориште 2020–турнеја у дијаспори 
Рок: лето 2020  

• Садржаји фестивала, збирка вредности – каталози 
туристичка издања 
Рок: 31. децембар 2020.  

• Подршка издавању монографија ликовне уметности 
Рок: 31. децембар 2020.  
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• Програм Издавачке куће „Форум” под називом „Аутобус са књигама” 
Рок: 31. децембар 2020.  

• Програм по селима професионалних позоришта  
Рок: континуирано 

• Програм по селима аматерских позоришта 
Рок: континуирано 

Савремена уметничка делатност 

• 53. уметничко такмичење средњошколаца 
Рок: јануар–април 2020.  

• 19. уметничко такмичење основаца 
Рок: мај 2020.  

• Дезиреов трамвај – приказ савременог уметничког програма 
Рок: 31. децембар.2020.  

• Нандор Гион књижевни конкурс 
Рок: континуирано 

Истакнуте награде 

• Награда дрво живота 
Рок: јануар 2020.  

• Награда – босиљак  
Рок: октобар 2020.  

• Награда Патакијев прстен 
Рок: октобар 2020.  

• Књижевна награда Мост 
Рок: децембар 2020.  

• Форумова награда за ликовну уметност 
Рок: децембар 2020.  

• Форумова награда за уметност 
Рок: децембар 2020.  

Посебна подршка мађарским фестивалима у Војводини 

• 25. сусрет војвођанских мађарских глумаца 
аматера у Сајану 
Рок: април 2020  
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• 57. фестивал фолклора „Gyöngyösbokréta” и 44.  
фестивал народне музике „Durindó” у Новом Бечеју 
Рок: јун 2020  

• 25. фестивал певане поезије у Сенти 
Рок: мај 2020  

• Desiré Central Station 2019 – Позоришни фестивал у Суботици 
Рок: новембар–децембар 2020.  

Очување традиције 

• Стручна конференција и сусрет црквених хорова - 
деце војводине под називом „Сребрно звоно” 
Рок: 2020. јануар–мај 

• Кампови за регрутовање чланова Удружења војвођанских мађарских 
извиђача 
Рок: јул–август 2020.  

• подршка манифестација од посебног значаја – конкурс 
Рок: март–октобар 2020.  

• Конкурс за аматерска културна удружења 
Рок: март–октобар 2020.  

• Подршка традиционалних манифестација очувања 
Националног идентитета за аматерска удружења 
Рок: март–октобар 2020.  

Остале активности 

• У току године одржавање сарадње са установа 
од посебног значаја и установа чији смо суоснивачи 
Рок: континуирано 

• У току године одржавање сарадње са организаторима 
манифестација од посебног значаја 
Рок: континуирано 

• Развој стратегије за дијаспору, 
подршка програмима 
Рок: континуирано 

• Подршка функционисању Књижевне фондације 
„Јанош Бањаи” 
Рок: континуирано 
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Информисање 

Даљи развој Мађарске медијске куће 

Уз потпуно поштовање начела које говори по којем је слобода мањинских медија 
друштвена приврженост, тренутно, будућност мађарских војвођанских 
регионалних и локалних медија гарантује успостављање јединствене мађарске 
медијске мреже. Реализацију овога видимо у оснивању Мађарске медијске куће. У 
2017. години је започето стварање Медијске куће (реновирање зграде и изградња 
нових студија), даљом стабилизацијом финансијских средстава установе, ширење 
подручја емитовања (првенствено на територији Баната, Новог Сада и Срема), даље 
јачање контаката са мађарским и српским медијима, интеграцијом локалних медија 
укинутих услед принуде приватизацијом у мрежу Мађарске медијске куће, набавка 
нове опреме за дописнике, стварањем тв-радио студија у Новом Саду. Фондација 
Панонија не планира велике техничке инвестиције у 2020. години, али жели 
обновити програм за уреднике и систем за архивирање. У плану је и набавка 
софтверског пакета који ће сакупити целокупни производни процес: од планирања 
производње до емитовања, које ће поједноставити и убрзати посао . На пољу 
архивирања, створити много трајнији и поузданији систем са магнетним тракама. 
Опрема коју користе теренци мора бити допуњена лампама, како би се адекватно 
могла осветлити локација снимања. Потребна је замена 15 рачунара. Постојећи 
предајник који емитује ТВ програм у Црвеном Селу је застарео и непоуздан. Осим 
тога, врло је важно опремити и развити будимпештанску канцеларију.  

Реновирање седишта издавачког листа Мађар Со д.о.о. у Новом Саду 

Поред реновирања Форум куће, развоја инфраструктуре уредништва као и спајања 
два одељења штампарије и модернизације машина изазов за наредне године биће 
што ефикасније и смисленије коришћење празних делова зграде после њихове 
обнове, да ова импозантна грађевина буде центар живота мађарске заједнице у 
регионима Јужне Бачке, Јужног Баната и Срема, која уско сарађује са мађарским 
информативним, културним, грађанским и другим институцијама у региону.  

Развој штампаних и електронских мађарских медија у Војводини 

Ради постизања циља, Савет посвећује посебну пажњу нашем дневном листу, 75 
година старом Мађар Со-у и недељном листу, подржавајући Хет Нап у складу са 
досадашњим стратешким идејама, али се трудимо да успоставимо још снажнију 
сарадњу са Удружењем новинара војвођанских Мађара у извршавању следећих 
задатака: 

• Конкурс Мађар Со-а „Тárcapályázat” , 
као и низ интервјуа о промовисању 
привређивања и подршка програма дијаспоре 
Рок: јануар–децембар 2020.  
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• Подршка серијалу интервјуа под називом Извидница, 
која се труди да обради трауме периода после 1918 слушајући 
интелектуалце Карпатског басена 
Рок: јануар–децембар 2020.  

• Заједно са локалним самоуправама стварање 
система новчане подршке медијима са ниским подручјем емитовања 
Рок: континуирано 

• Организовањем стручних семинара, подизање нивоа 
штампаних и електронских војвођанских мађарских медија 
Рок: континуирано 

• Финансијска подршка раду цивилних организација 
везаних за Медијску кућу и представљање активности у сарадњи 
са одбором Савета за обавештавање 
Рок: март–мај 2020.  

• Особености језика штампе и питања тачности језика, 
као и стручно усавршавање за креативно писање заједно са 
Удружењем новинара војвођанских Мађара  
Рок: континуирано 

• Подршка програмској активности Удружењу новинара војвођанских 
Мађара у 2020. години 
(представљање и издавање књига, сусрет главних уредника. Свечаност 
доделе награда за новинарство, стручна усавршавања, припрема 
интернет странице Војвођанске мађарске медиотеке, пријем чланова, 
руковођење омладинском секцијом, одржавање комуникације итд) 
Рок: 2020. јануар–децембар 

Службена употреба језика и писма 

У 2020. години посебну пажњу посвећујемо промовисању службене употребе језика 
и писма, надокнади трошкова уписа имена на мађарском језику у матичне књиге и 
трошкова евидентирања чињенице мађарске националне припадности, финансирању 
пројекта мађарско-српског речника, финансирању програма службене употребе 
језика намењених младима, подстицању пројеката стручних превода, превођењу 
закона, односно континуираном организовању правно-језичких усавршавања у 
сарадњи са Удружењем војвођанских мађарских правника основаном 2016-те 
године. 

Најважнији задатак у 2020. години је да се представе правци службене 
употребе мађарског језика и писма и најновијих појава везаних за исте, с циљем 
неговања мађарског језика, упознавања и из погледа формирања његове 
будућности извуче најважније поуке и препоруке. Наиме, најважнији задаци за 
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будућност произилазе из чињенице да се исељење становништва убрзава и 
незадрживим чини прелазак Мађара из Војводине у Мађарску, и искуство да није 
довољно узети у обзир процесе који се одвијају у читавој мађарској из погледа 
судбине читаве мађарске језичке заједнице, јер је један од наших најважнијих 
стратешких задатака је развој мера за опстанак наше националне заједнице. 

Опстанак нашег језика је у највећој опасности у оквиру преко- граничних 
заједница, због чега је израда стратегије за опстанак ових мађарских заједница 
могуће само уз истраживање језика, култура и нација региона. Стратегијски 
задатак Савета је финансирање научних радионица за језик, образовних и 
истраживачких центара, подстицање њиховог рада, јер ове институције и 
заједнице могу обезбедити научно основу за стратешко размишљање о опстанку 
мањинских мађарских језичких заједница. 

Мађарски језик је углавном у употреби у локалној самоуправи и то превасходно 
усмено. Извођење и финансирање превођења текстова је отежано због чега квалитет 
званичних писаних докумената није увек задовољавајући. Спречавајућа чињеница 
је да странке или не познају своја права (о употреби језика), или се боје од употребе 
истих, али ситуацију угрожава и опште непознавање мађарске управне и стручне 
терминологије. 

Да би мађарски језик постао друштвено вреднији у Србији, подстичемо 
чланове наше мађарске заједнице да користе свој матерњи језик, умањујемо 
одбацивање мађарског језика од стране српског становништва, да би мађарска 
култура и заједница постали видљиви јавности користимо наша језичка права, тада 
незаобилазно морамо тежити ширењу мађарског језика на свим нивоима у јавној 
сфери. Зато је наш посао: 

• Да покрене дијалог и јавну расправу међу члановима наше мађарске 
заједнице како бисмо обновили наше језичко окружење; 

• Истражити могућности за јавну употребу мађарског језика за који није 
потребна сарадња српске стране, истовремено су за пропусте или успешно 
искоришћавање у пуној одговорности различити актери мађарске 
националне заједнице  

• Уградити у активности Савета прикупљене резултате из области 
комуникације на локалном нивоу, ономастике и стручног језика, 
резимирања релеватних ставова; 

• Важност развијања по једног концепта коришћења матерњег језика у 
Суботици, Новом Саду, Зрењанину, Сомбору као и у Потисју према 
следећим критеријумима: 

o Најважнија места и контексти употребе мађарског језика; 
o Друштвене последице употребе мађарског језика; 
o Најзначајнији актери који утичу на употребу мађарског језика и 
њихове могућности за проширењем употребе мађарског језика 
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Подршка мађарско–српском пројекту средњи речник 

Као резултат дванаесто годишњег заједничког рада у 2016 години објављен је 
средњи речник, у којем се налази око 34500 речи, а у склопу речи око 6500 израза, 
термина, док 1100 речи садржи неких 2500 фразема. Почетком 2017. године у 
Издавачком заводу Форум започете су припреме мађарско-српског средњег 
речника, и завршена је стратегија рада издавача. За проширење базе података 
издавач је такође основа једну радну групу, будући да планира да речник у облику 
књиге објави до краја 2021. године. Иначе према плановима електронски корпус 
речника биће могуће проширити електронским путем, што ће пружити основу за 
састављање српско-мађарског великог речника. 

Унапређење и примена правног оквира за употребу службеног језика 

• функционисање Војвођанске канцеларије 
за службену употребу мађарског језика 
Рок: континуирано 

• функционисање службе за правну помоћ,  
и ако је потребно и у складу са законом, покретање уставне ревизије 
Рок: континуирано 

• Заузимање става о питањима која се тичу употребе службеног језика, 
правних аката, извештаја, стална правна заштита 
Рок: континуирано 

• Стручни семинар за правнике 
Рок: октобар 2020.  

• Семинар о језичким правима за службенике 
Рок: континуирано 

• Превођење закона и других правних аката  
на мађарском језику, наставак сарадње са Параграф лексом 
и Министарством за државну управу и локалну самоуправу 
Рок: континуирано 

• Проширење збирке правних аката на мађарском језику 
Рок: континуирано 

• Састављање флајера на мађарском језику о језичким правима 
Рок: мај 2020.  

Побољшање односа мађарске заједнице према матерњем језику 
и службеној употреби језика 

• На основу оквирног закона о мањинама 
који је ступио на снагу, доступна је и онлајн мобилна апликација 
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за употребу матерњег језика и приручника о мањинским правима, 
као и њихово ширење и презентација садржаја  
Рок: март–септембар 2020.  

• Наставак сарадње између Националног савета за мађарске националне 
мањине  и „Уметничко такмичење средњошколаца” 
Рок: март–мај 2020.  

• Управљање пројектом под називом надокнада трошкова 
уписа имена на мађарском језику 
Рок: континуирано 

• Промоција мађарског службеног језика путем реклама, 
као и путем друштвених позива за службену употребу језика 
у писаним и електронским медијима на мађарском 
Рок: континуирано 

Умрежавање мађарских преводилаца, 
модернизација и даље усавршавање свог рада ради ефикасности, 
квалитета и јединства 

• Преводилачки семинар за студенте права 
и преводиоце у локалним самоуправама 
Рок: мај 2020.  

• Набавка програма за превођење службама локалних самоуправа 
где је мађарски језик у службеној употреби 
Рок: континуирано 

• Повезивање мађарских преводилаца у дигиталну мрежу 
и уједињење терминологије коју користе 
Рок: континуирано 

VI. Демографски акциони план и програм 

Преиспитивањем Демографског акционог плана Савета (2013-2017) и ревизијом и 
поновним оцењивањем програма Савеза удружења великих породица Војводине 
успостављен је Демографски акциони план и програм, који је Савет усвојио 27. маја 
2016. године у Ади. 

Савет сматра овај програм документом стратегије развоја становништва, 
мерама породичне политике и породичном бригом, и са Савезом, њиховим 
организацијама, другим цивилним удружењима, локалним самоуправама, 
образовним и васпитним установама, медијима, црквама, јавним установама, јавна 
и приватна предузећа, као и подржавајући друга правна и физичка лица – као 
буџетска обавеза – иницијативе и активности које доприносе спровођењу акционог 
програма. 
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Са овим паралелно Савет и даље активну улогу прихвата – јесте да само 
индиректно – жељу за што више деце, позитивним демографским процесима и на 
пољу подршке породица, као и развојем мађарских забавишта; са пакетима за 
успешан почетак основне школе и стипендијама за стручне колегијуме, 
средњошколце и студенте; прихватајући питање пропорционалне запослености и 
доследно га примењујући, Након доследне примене Закона о заштити права и 
слобода националних мањина, као и решавање било каквих питања демографска и 
породичне политике за која је надлежан. 

Као наставак ове активне улоге, наставићемо и наредне године да тражимо 
подршку  за две јавне болнице које играју централну улогу у збрињавању 
мађарских пацијената. – сенћанска и суботичка – са савременим медицинским 
инструментима и медицинским помагалима, унапређењем инфраструктуре, 
очувању особености мађарског услужног система. 

VII. Проактивно праћење процеса који 
утичу на положај Националних мањина 

У 2018. години мањинско законодавство у Србији је прошло свеобухватну измену, 
измењени су Закон о националним саветима националних мањина, Закон о заштити 
права и слобода националних мањина, Закон о локалној самоуправи, Закон о 
матичним књигама и Закон о службеној употреби језика и писма, а у протеклој 
години промене је претрпео и Закон о основама система образовања и васпитања. 

Као што се у 2019. тако ни у 2020. години се не очекује да ће се закони мењати 
таквом динамиком, ипак од суштинског је значаја да Савет остане у потпуности 
укључен у израду закона и других правних прописа везаних за војвођанске Мађаре, 
односно да буде непосредно укључен у различите радне групе у доношењу 
стратегијских докумената, учествује у јавним расправама и другим стручним 
саветовањима, односно у непосредним захтевима путем сталне комуникације.  

У протеклим годинама Савет је успоставио одличне, директне контакте са 
челницима најважнијих државних органа и организација и у 2020. години наставља 
сарадњу са истима: с једне стране реализацијом програма, с друге стране где је то 
могуће, у оквиру заједничких програма. 

На међународној сцени, Савет је током година постао одлучујући и 
неизоставан партнер појединим најбољим међународним организацијама, током 
вршења својих активности које се тичу мањине у Србији. Радећи то, Савет сарађује 
са централним и локалним организацијама Европске уније, Савета Европе, 
Организацијом за европску безбедност и сарадњу у пружању извештаја о државама 
стручним професионалцима и извештајима из сенке, чиме се проблеми мађарске 
заједнице у Војводини директно постављају на међународном нивоу. и учествује и 
сарађује са овим програмима у Србији. 

Акциони план за мањине, усвојен у првој половини 2016. године, истиче 2020. 
године, већина активности је остварена, мањи део активности није или је за њима 
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нестала потреба. У складу са тим, створиће се потреба за израдом новог акционог 
плана, за који Савет треба да се припреми да што више одрази потребе војвођанских 
Мађара. Учећи из успеха у спровођењу важећег документа, један овакав документ 
олакшава и чини прегледнијим примену права мањина, јер је у питању системски 
смишљен акт који си лако прати, са објективним смерницама. Истовремено, 
уколико исправимо грешке у документима и још припремљенији и с више искуства 
приступимо процесу, можемо више допринети спровођењу мањинских права кроз 
нови акциони план за мањине. Уколико се створи потреба за новим акционим 
планом у 2020. години, Савет је спреман да буде активно укључен у све повезане 
процесе. 

VIII. Седнице Савета 

Савет у 2020. години планира да одржи барем седам редовних седница, које сазива 
председник Савета у папирном и/или електронском облику на дан седнице, са 
сатом и местом одржавања. Позив на седницу шаље се члановима Савета најмање 
6 дана пре датума седнице, заједно са дневним редом седнице и записником са 
претходног састанка. Предлози измене се могу поднети писмено председнику 
Савета најкасније три дана пре седнице. Председник Извршног одбора Савета може 
поднети предлоге за измене и један дан пре седнице. 

Суботица, 30. децембар 2019.  

 

 



На основу члана 14. ставка 1. тачке д) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) на својој 
седници одржаној 30. децембра 2019. године доноси следећу 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ  

Члан 1. 
Савет утврђује износ својих прихода у 2020. години у износу од 1 191 172 708 

динара. 

Члан 2. 
Приходи Савета у 2020. години према изворима прихода се утврђују у следећим 

износима: 

Извор средстава Износ у динарима 
Буџет Републике Србије (РС) 59 438 983 
Буџет Аутономне Покрајине Војводине (АПВ) 24 594 818 
Буџет јединица локалних самоуправа (ЈЛС) 6 500 000 
Донације, дотације (Остало) 606 206 897 
Неутрошена средства претходних година 494 432 010 
Приходи укупно 1 191 172 708 

 

Извор средстава 

Износ у динарима 

Стални 
трошкови 
пословања 

Култура Образовање Информисање 

Службена 
употреба 
језика и 
писма 

Буџет Републике 
Србије   27 223 278 22 315 000 9 900 705   

Буџет Аутономне 
Покрајине 
Војводине 

 12 869 640 3 000 000 2 575 178 6 150 000  

Буџет јединица 
локалних 
самоуправа 

 4 195 883  754 117  1 550 000 

Донације, дотације 
и неутрошена 
средства 

 8 230 000 424 015 642 668 393 265   

Укупно 52 518 801 449 330 642 681 623 265 6 150 000 1 550 000 
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Члан 3. 
Савет утврђује износ својих расхода у 2020. години у износу од 1 191 172 708 

динара. 

Члан 4. 
Расходи Савета у 2020. години према апропријацијама за поједине програме и 

програмске активности се утврђују у следећим износима: 

OБЛАСТ Стални трошкови пословања 
АКТИВНОСТ Трошкови пословања Националног савета мађарске 

националне мањине у 2020. години 
Правни основ На основу члана 113. става 3. Закона о националним саветима 

националних мањина 

Планирана средства 52 518 801 РСД  
 
Трошкови пословања Националног савета мађарске националне мањине у 
2020. години 

52 518 801 

Конто Назив расхода 
Извор финансирања 

Укупно 
РС АПВ ЈЛС Остало 

411000 Плате, додаци и 
накнаде 
запослених   

17 726 667 8 863 333   26 590 000 

412000 Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 

2 833 333 1 416 667   4 250 000 

413000 Накнаде у натури 594 117  25 883  620 000 
415000 Накнаде трошкова 

за запослене 500 000    500 000 

416000 Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи 

4 000 000 1 500 000 2 000 000  7 500 000 

421000 Стални трошкови 400 000 200 000 400 000 2 050 000 3 050 000 
422000 Трошкови 

путовања 400 000 200 000  2 600 000 3 200 000 

423000 Услуге по уговору 390 000 360 000 420 000 1 410 000 2 580 000 
425000 Текуће поправке и 

одржавање    750 000 750 000 

426000 Материјал 300 000 300 000 300 000 1 150 000 2 050 000 
452000 Порези, обавезне 

таксе, казне, 
пенали и камате 

79 161 29 640  170 000 278 801 

512000 Машине и опрема   1 050 000 100 000 1 150 000 
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OБЛАСТ Образовање 
ПРОГРАМ Програм развоја мађарских вртића у Војводини 

Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) Закона о националним 
саветима националних мањина 

Планирана средства 197 444 461 РСД 
Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 
Опис Финансирање функционисања вртића и предшколских центара у 

дијаспори у Војводини основаних у протекле три године ће и у 
будућности бити неизбежно. У свим центрима вртића у дијаспори 
се у мањој или већој мери финансирају и трошкови зарада и 
функционисања. Сви предшколски центри у дијаспори располажу 
аутобусима ради безбедног превоза деце из удаљених насеља. 
Потреба за овим превозом произилази и из чињенице 
неразвијености система јавног превоза. Аутобусима за превоз деце 
управљају локална културна удружења и цивилне организације. 
Већ годинама постоји жеља Учитељског факултета на мађарском 
наставном језику Универзитета у Новом Саду за оснивањем 
модерног вртића који ће обављати функцију предшколске установе 
вежбаоне. За следећу годину планира се модернизација и развој пет 
предшколских установа у којима се настава изводи искључиво или 
делимично на мађарском наставном језику. Савет је у оквиру друге 
фазе програма Развоја вртића у Карпатском басену изградио више 
од 80 игралишта у дворишту вртића у којима се настава изводи на 
мађарском наставном језику у 64 насеља у Војводини. Одржавање, 
фарбање истих и даље остаје наш задатак. 

Циљеви • Додела пакета за полазак у први разред „Вацкор”  
• Оснивање предшколске установе вежбаоне у Суботици 
• Финансирање функционисања центара вртића у дијаспори 
• Финансирање текућих трошкова функционисања аутобуса 
• Модернизација 5 вртића у којима се настава изводи на 
мађарском наставном језику 

Индикатори  Назив индикатора: 
Број деце уписаних у васпитне 
групе у којима се настава 
изводи на мађарском наставном 
језику или двојезично 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 

Извор верификације: 5355 5400 
Назив индикатора: 
Број додељених пакета за 
полазак у први разред „Вацкор” 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 1360 1400 

Назив индикатора: 
Број аутобуса у функцији 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 8 10 
Назив индикатора: 
Број модернизованих вртића 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 7 10 
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Програм за полазак у први разред „Вацкор” у 2020-тој години 8 611 552 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
411000 Плате, додаци и 

накнаде запослених   1 477 500    1 477 500 

412000 Социјални доприноси 
на терет послодавца 237 500    237 500 

422000 Трошкови путовања    90 000 90 000 
423590 Остале стручне 

услуге    60 000 60 000 

423410 Услуге штампања    200 000 200 000 
426610 Материјали за 

образовање    6 541 552 6 541 552 

482100 Остали порези    5 000 5 000 
 
Програм развоја мађарских вртића у Војводини 2.0 54 401 875 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
411000 Плате, додаци и 

накнаде запослених   1 477 500    1 477 500 

412000 Социјални доприноси 
на терет послодавца 237 500    237 500 

421100 Трошкови платног 
промета и банкарских 
услуга 

   20 000 20 000 

422000 Трошкови путовања    90 000 90 000 
423590 Остале стручне 

услуге    700 000 700 000 

465100 Остале текуће 
дотације и трансфери    51 366 875 51 366 875 

482200 Обавезне таксе    10 000 10 000 
512000 Машине и опрема    500 000 500 000 

 
Трошкови одржавања мреже мађарских јаслица и вртића у Војводини у 
2019. години 65 465 517 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 
   62 965 517 62 965 517 

512000 Машине и опрема    2 500 000 2 500 000 
 
Трошкови одржавања мреже мађарских јаслица и вртића у Војводини у 
2020. години 68 965 517 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 
   66 465 517 66 465 517 

512000 Машине и опрема    2 500 000 2 500 000 
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OБЛАСТ Образовање 
ПРОГРАМ Развој мреже јавног образовања на мађарском наставном 

језику у Војводини 
Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) и 2) Закона о националним 

саветима националних мањина 

Планирана средства 53 284 910 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Један од најважнијих задатака Савета је програм обнове и 
модернизације образовних установа од посебног значаја.  Обнова, 
модернизација, стални развој инфраструктура школа је првенствено 
задатак државе, а модернизација је истовремено атрактивна и за 
децу и родитеље, стварање образовне инфраструктуре која одговара 
захтевима данашњице је од истакнутог значаја за останак младих 
породица са децом у родном крају, и због тога је ово задатак Савета 
од посебног значаја. На предлог министра просвете Србије у 2019-
2020-тој години је велики број основних школа у којима се школују 
деца мађарске националности увео целодневну наставу тако да се 
ваннаставне активности хармонизују са извођењем наставе. Савет 
настоји да разним развојним подухватима доприноси томе да школе 
буду припремљене за квалитетно извођење поменутих активности. 
Активности усмерени на неговање талената, допунске или слободне 
активности које су саме по себи корисне и које нису само везане за 
наставу већ и за јачање заједнице, проширивање друштвеног 
простора, за стварање могућности појединца, захтевају развојне 
активности које би се без помоћи Савета тешко реализовале, због 
чега  ове активности чине наш приоритет и у 2020. години. 

Циљеви • Развој система образовања на мађарском наставном језику 
• Финансирање програма неговање талената, односно 
такмичења заснованим на мађарским духовним вредностима 
и потребама ђака 

• Финансирање образовних установа 
Индикатори  Назив индикатора: 

Број реновираних стручних 
кабинета 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације:  13 15 

Назив индикатора: 
Број ђака укључених у 
целодневну наставу 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације:  171 200 
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Развој мреже образовања на мађарском наставном језику у 2019. години 17 241 379 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

   16 000 000 16 000 000 

512000 Машине и опрема    1 241 379 1 241 379 
 
Развој мреже образовања на мађарском наставном језику у 2020. години 27 586 207 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

   27 586 207 27 586 207 

 
Финансирање програма неговање талената, односно такмичења 
заснованим на мађарским духовним вредностима и потребама ђака у 
2019. години 

448 186 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   10 000 10 000 

421620 Закуп опреме    20 000 20 000 
422000 Трошкови путовања    100 000 100 000 
423590 Остале стручне 

услуге    120 000 120 000 

423700 Репрезентација    70 000 70 000 
426190 Остали 

административни 
материјал 

   50 000 50 000 

426610 Материјали за 
образовање    78 186 78 186 

 
Финансирање програма неговање талената, односно такмичења 
заснованим на мађарским духовним вредностима и потребама ђака у 
2020. години 

2 724 138 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   10 000 10 000 

421620 Закуп опреме    44 000 44 000 
422000 Трошкови путовања    100 000 100 000 
423590 Остале стручне 

услуге    830 000 830 000 

423700 Репрезентација    130 000 130 000 
424210 Услуге образовања   500 000 350 138 850 138 
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426190 Остали 
административни 
материјал 

   50 000 50 000 

426610 Материјали за 
образовање    100 000 100 000 

482100 Остали порези    10 000 10 000 
515120 Књижевна и 

уметничка дела  500 000  100 000 600 000 

Финансирање образовних установа од посебног значаја – конкурси 3 000 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

2 000 000 1 000 000   3 000 000 

 
Финансирање образовних установа које нису од посебног значаја – 
конкурси 2 285 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

2 285 000    2 285 000 

 
OБЛАСТ Образовање 
ПРОГРАМ Развој високог образовања 

Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) Закона о националним 
саветима националних мањина 

Планирана средства 71 724 138 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис У циљу повећања броја високообразовних програма који се изводе 
на мађарском наставном језику у Војводини у 2019-2020-тој години 
наши главни задаци су развој система стручних радионица 
Студентског дома „Европа”, финансирање акредитованих 
државних установа у Србији које изводе наставу и на мађарском 
наставном језику, подстицање мобилности наставника и студената 
између високообразовних установа Мађарске и Србије и извођење 
обука и преквалификација искључиво на мађарском језику у 
мађарским образовним центрима у Војводини. Наравно, ове 
развојне активности морају бити прилагођене универзитетској 
аутономији и усклађене са системом образовања на мађарском 
језику који функционише у Војводини избегавајући све 
паралелности. 
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Циљеви • Јачање, повећање отворености и даљи развој инфраструктуре 
система стручних радионица Студентског дома „Европа” 

• Финансирање акредитованих државних установа у Србији 
(потпуна реконструкција зграде Учитељског факултета на 
мађарском наставном језику Универзитета у Новом Саду, 
односно развој Одсека за мађарски језик и књижевност 
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и Високе 
техничке школе струковних студија у Суботици), односно 
ширење понуде програма на мађарском наставном језику 
искористивши могућности пружених мобилношћу наставника 
и студената (Програм „Маковец”) 

• Усклађивање преко-гранично реализованих студијских 
програма високошколских установа Мађарске са локалним 
прописима у што већој мери 

• Извођење обука и преквалификација искључиво на мађарском 
језику у мађарским образовним центрима у Војводини 

• Куповина станова за професоре у Суботици 
Индикатори  Назив индикатора: 

Број студената који студирају 
на студијским програмима 
извођеним на мађарском 
наставном језику у Србији 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 

Извор верификације:  287 300 

 
Куповина станова за професоре у Суботици 71 724 138 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 
   71 724 138 71 724 138 

 
OБЛАСТ Образовање 
ПРОГРАМ Повећање нивоа стручности и побољшање квалитета 

образовања на мађарском наставном језику 
Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) и 2) Закона о националним 

саветима националних мањина 

Планирана средства 10 131 638 РСД  
Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Приоритет Савета – након изградње разгранате мреже образовања – 
постао је задржавање ђака у постојећем броју. Ово првенствено 
треба постићи побољшањем квалитета постојеће мреже образовања, 
како би наши програми постали конкурентни не само међусобно, 
већ и у односу на иностране програме који чине све јачу 
конкуренцију. Ово можемо остварити не само развојем учионица и 
школа, већ и сталним обучавањем и стручним усавршавањем наших 
наставника. 
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Циљеви • Финансирање у Србији акредитованих програма свестраног 
стручног усавршавања војвођанских мађарских педагога 

• Финансирање образовних програма за јачање и развој 
мађарског идентитета, првенствено за ученике гимназија и 
уметничких средњих школа 

• Финансирање програма развојне педагогије Националног 
савета мађарске националне мањине 

• Писање помоћних уџбеника 
Индикатори  Назив индикатора: 

Број наставника који 
присуствују стручном 
усавршавању организованог од 
стране Савета 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 

Извор верификације:  782 800 

Назив индикатора: 
Број припремљених помоћних 
уџбеника 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације:  2 6 

 
Финансирање базе података мађарских педагога у Војводину и у Србији 
акредитованих програма њиховог свестраног стручног усавршавању у 
2019. години 

1 378 821 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и банкарских 
услуга 

   5 000 5 000 

421910 Остали трошкови    50 000 50 000 
422000 Трошкови путовања    193 821 193 821 
423590 Остале стручне 

услуге    500 000 500 000 

423700 Репрезентација    100 000 100 000 
424210 Услуге образовања    500 000 500 000 
426190 Остали 

административни 
материјал 

   10 000 10 000 

426800 Материјал за 
одржавање хигијене и 
угоститељство 

   20 000 20 000 

 
Финансирање базе података мађарских педагога у Војводину и у Србији 
акредитованих програма њиховог свестраног стручног усавршавању у 
2020. години 

789 655 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и банкарских 
услуга 

   5 000 5 000 

421910 Остали трошкови    50 000 50 000 
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422000 Трошкови путовања   100 000 100 000 200 000 
423590 Остале стручне 

услуге    404 655 404 655 

423700 Репрезентација    100 000 100 000 
426190 Остали 

административни 
материјал 

   10 000 10 000 

426800 Материјал за 
одржавање хигијене и 
угоститељство 

   20 000 20 000 

 
Финансирање образовних програма за јачање и развој мађарског 
идентитета првенствено за гимназије и уметничке средње школе у 2019. 
години 

1 219 999 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
512000 Машине и опрема    1 219 999 1 219 999 

 
Финансирање образовних програма за јачање и развој мађарског 
идентитета првенствено за гимназије и уметничке средње школе у 2020. 
години 

1 206 897 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
512000 Машине и опрема    1 206 897 1 206 897 

 
Финансирање програма развојне педагогије Националног савета 
мађарске националне мањине у 2019. години 417 799 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

   417 799 417 799 

 
Финансирање програма развојне педагогије Националног савета 
мађарске националне мањине у 2020. години 1 034 483 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   5 000 5 000 

422000 Трошкови путовања    30 000 30 000 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

   999 483 999 483 
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Писање и издавање помоћних уџбеника (2019. година) 1 759 847 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   25 000 25 000 

422000 Трошкови путовања    30 000 30 000 
423410 Услуге штампања    635 709 635 709 
423590 Остале стручне 

услуге    1 019 138 1 019 138 

423700 Репрезентација    50 000 50 000 
 
Писање и издавање помоћних уџбеника (2020. година) 2 324 138 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   25 000 25 000 

422000 Трошкови путовања    30 000 30 000 
423410 Услуге штампања   100 000 600 000 700 000 
423590 Остале стручне 

услуге  500 000  1 019 138 1 519 138 

423700 Репрезентација    50 000 50 000 
 

OБЛАСТ Образовање 
ПРОГРАМ Повећање учешћа ученика који похађају наставу на 

мађарском наставном језику 
Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) Закона о националним 

саветима националних мањина 

Планирана средства 5 352 408 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис За наставак успешних активности образовне политике Савета је 
неопходно развити сарадњу са васпитачима и осталим учесницима 
образовног система, створити заједничко становиште о 
предностима образовања на матерњем језику, успоставити 
партнерске односе ради подржавања кампање за полазак у школу 
са једне стране, и комуницирати са учесницима у образовању 
путем ефикасних кабинетских и медијских кампања као и кампања 
реализованих на друштвеним мрежама са друге стране. 

Циљеви • Успешна реализација кампања 
• Успостављање и неговање партнерских односа са свим 
учесницима формалног и неформалног образовања 

Индикатори  Назив индикатора: 
Број додељених информативних 
материјала ученицима 
предшколских установа током 
реализованих кампањских 
активности у вези образовања 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 

Извор верификације: 5600 5600 
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Назив индикатора: 
Број додељених информативних 
материјала ученицима средњих 
школа током реализованих 
кампањских активности у вези 
образовања 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 

Извор верификације:  1500 2000 

 
Финансирање и развој програма дневног боравка који се реализује на 
мађарском наставном језику у школама у дијаспори у 2020. години 5 352 408 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и банкарских 
услуга 

   15 000 15 000 

422000 Трошкови путовања    250 000 250 000 
423590 Остале стручне 

услуге    700 000 700 000 

423700 Репрезентација    50 000 50 000 
424210 Услуге образовања    1 000 000 1 000 000 
426610 Материјали за 

образовање   54 117 90 000 144 117 

465100 Остале текуће 
дотације и трансфери 470 705   2 702 586 3 173 291 

482100 Остали порези    20 000 20 000 
 

OБЛАСТ Образовање 
ПРОГРАМ Програм за подстицање наставка школовања и подизање 

нивоа образованости мађарске националне заједнице 
Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) Закона о националним 

саветима националних мањина 

Планирана средства 320 552 125 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Најспектакуларнији програм Савета који је намењен омладини је 
сложени програм стипендирања студената. Од 2011. године осим 
обичних стипендија додељују се и стипендије за демонстраторе, као 
и за студенте мастер и докторских студија, а реализују се и програми 
(курс српског језика, програм за популаризацију наставка 
школовања у Србији) који програм чине вишеструко сложенијим од 
обичног стипендирања. Циљ поменутих програма је подстицање 
наставка школовања и подизања нивоа образованости мађарске 
националне заједнице у војводини. У протеклим годинама Савет се 
труди да наступа не само као актер образовне политике већ и да 
преузима улогу у попуњавању постојећих празнина помоћу 
Програма стипендирања студената и циљно усмерених (углавном из 
области медицине) програма стручног усавршавања. 

Циљеви • Подстицање наставка школовања и подизање нивоа 
образованости мађарске националне заједнице 

• Повећање броја младих са стеченом факултетском дипломом 
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Индикатори  Назив индикатора: 
Број додељених студентских 
стипендија 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације:  481 500 

 
Програм стипендирања студената у 2019. години 121 157 149 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и банкарских 
услуга 

   100 000 100 000 

421412 Интернет и слично    50 000 50 000 
421610 Закуп имовине    100 000 100 000 
421910 Остали трошкови    10 000 10 000 
422000 Трошкови путовања    250 000 250 000 
423200 Компјутерске услуге    100 000 100 000 
423410 Услуге штампања    400 000 400 000 
423590 Остале стручне 

услуге    900 000 900 000 

423700 Репрезентација    1 000 000 1 000 000 
424210 Услуге образовања    3 000 000 3 000 000 
426110 Канцеларијски 

материјал    50 000 50 000 

465100 Остале текуће 
дотације и трансфери    115 177 149 115 177 149 

482100 Остали порези    20 000 20 000 
 
Програм стипендирања студената у 2020. години 191 945 350 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
411000 Плате, додаци и 

накнаде запослених   1 477 500    1 477 500 

412000 Социјални доприноси 
на терет послодавца 237 500    237 500 

421100 Трошкови платног 
промета и банкарских 
услуга 

   100 000 100 000 

421412 Интернет и слично    50 000 50 000 
421610 Закуп имовине    100 000 100 000 
421910 Остали трошкови    10 000 10 000 
422000 Трошкови путовања    250 000 250 000 
423200 Компјутерске услуге    2 500 000 2 500 000 
423410 Услуге штампања    400 000 400 000 
423590 Остале стручне 

услуге    900 000 900 000 

423700 Репрезентација    1 000 000 1 000 000 
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424210 Услуге образовања    3 000 000 3 000 000 
426110 Канцеларијски 

материјал    50 000 50 000 

465100 Остале текуће 
дотације и трансфери  575 178  181 275 172 181 850 350 

482100 Остали порези    20 000 20 000 
 
Финансирање програма стипендирања изузетних студената „Várady” 4 334 948 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 
   4 334 948 4 334 948 

 
Рефундирање трошкова нострификације диплома стечених на 
иностраним високошколским установама у 2019. години 1 045 713 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и банкарских 
услуга 

   10 000 10 000 

423590 Остале стручне услуге    360 000 360 000 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери    675 713 675 713 

 
Рефундирање трошкова нострификације диплома стечених на 
иностраним установама високог образовања у 2020. години 689 655 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и банкарских 
услуга 

   2 000 2 000 

423590 Остале стручне услуге    200 000 200 000 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери    487 655 487 655 

 
Делимично финансирање обучавања техничара радиологије 1 379 310 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   3 000 3 000 

465100 Остале текуће 
дотације и 
трансфери 

   1 376 310 1 376 310 
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OБЛАСТ Образовање 
ПРОГРАМ Повећање учешћа садржаја у предшколском и школском 

образовању који јачају национални идентитет 
Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) Закона о националним 

саветима националних мањина 

Планирана средства 23 133 584 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Љубав према свом завичају, упознавање родног краја, припадање 
друштву, регији и нацији је незамисливо без упознавања свега 
онога што представља вредност за нас: породица, матерњи језик, 
вера и свет око нас. Само на тај начин можемо знати одакле потичу 
наши корени и своје порекло, односно шта је крајња сврха нашег 
постојања. 

Циљеви • Финансирања школских програма намењених упознавању 
културних, историјских и природних вредности које су од 
посебног значаја за мађарску заједницу 

• Финансирање образовно-васпитних програма и екскурзија за 
јачање љубави према родном крају 

• Јачање односа између ученика основних и средњих школа у 
Карпатском басену у оквиру програма „Határtalanul!” међу 
осталим и помоћу публикација и мобилне апликације „Vajdasági 
kulTúra#kalauzzal” 

• Уређење и достављање методолошких помоћних материјала 
педагозима који изводе наставу на мађарском наставном језику 

• Финансирање програма за децу и омладину у Војводини 
• Промоција домаћих такмичења и такмичења у Карпатском 
басену који јачају национални идентитет и повезују ученике 

• Финансирање организовања кампова за очување традиција 
• Курсеви јачања националног идентитета – тематске године 
• Финансирање пројеката мађарског духа из области образовања 
• Подстицање сарадње школа са позориштима, библиотекама, 
музејима, галеријама и Заводом за културу војвођанских Мађара 

• Савет преузима улогу посредника између школа и покрета 
извиђача 

Индикатори Назив индикатора: 
Број наставника који 
присуствују тематским 
курсевима 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 66 100 

Индикатори Назив индикатора: 
Број ученика основних школа 
који присуствују екскурзијама 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 1600 1650 

Индикатори Назив индикатора: 
Број ученика који присуствују 
програму „Határtalanul!” 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 500 800 
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Финансирања организовања тематских програма 610 197 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   10 000 10 000 

422000 Трошкови путовања    50 000 50 000 
423590 Остале стручне 

услуге    70 000 70 000 

423700 Репрезентација    60 000 60 000 
424210 Услуге образовања    385 197 385 197 
426110 Канцеларијски 

материјал    10 000 10 000 

426800 Материјал за 
одржавање хигијене 
и угоститељство 

   20 000 20 000 

482100 Остали порези    5 000 5 000 
 
Финансирање екскурзија намењених за јачање љубави према родном 
крају у 2019. години 1 488 904 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   20 000 20 000 

421910 Остали трошкови    50 000 50 000 
422000 Трошкови путовања    938 904 938 904 
423590 Остале стручне 

услуге    300 000 300 000 

423700 Репрезентација    150 000 150 000 
426190 Остали 

административни 
материјал 

   10 000 10 000 

426800 Материјал за 
одржавање хигијене 
и угоститељство 

   20 000 20 000 

 
Финансирање екскурзија намењених за јачање љубави према родном 
крају у 2020. години 2 068 966 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   20 000 20 000 

421910 Остали трошкови    50 000 50 000 
422000 Трошкови путовања    1 168 966 1 168 966 
423590 Остале стручне 

услуге    500 000 500 000 

423700 Репрезентација    300 000 300 000 
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426190 Остали 
административни 
материјал 

   10 000 10 000 

426800 Материјал за 
одржавање хигијене 
и угоститељство 

   20 000 20 000 

 
Присуствовање ученика мађарског матерњег језика програму 
„Határtalanul!” 18 965 517 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   30 000 30 000 

422000 Трошкови путовања    17 000 000 17 000 000 
423590 Остале стручне 

услуге    1 935 517 1 935 517 
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OБЛАСТ Култура 
ПРОГРАМ Програми за подстицај развоја и умрежавања мађарских 

установа културе у Војводини 
Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) и 2) Закона о националним 

саветима националних мањина 

Планирана средства 57 335 517 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 
Опис: Програм за подстицање умрежавања јавних мађарских колекција у 

Војводини, обнављање домова културе, проширење фонда као и 
израду јединственог евиденционог и развојног система мађарских 
библиотека, односно за техничко унапређење музеја од интереса 
Мађара покренут је крајем 2016. године. Наставак поменутог 
програма у великој мери доприноси развоју установа значајних за 
јачање националног идентитета војвођанских Мађара као и развој 
њихових делатности, па према томе и задржавању и Мађара у 
домовини у просперитету. 

Циљеви • „VM4K” – развој Образовног, истраживачког и културног 
центра војвођанских Мађара („VM4K”) 

• Завршетак изградње и отварање Спомен куће „Бањаи Јанош” 
• Градска библиотека Суботица као музеј и информациони 
центар 

• Реконструкција и завршетак изградње Дома културе у Хоргошу 
• Завршетак изградње Дома културе у Носи 
• Изградња, реконструкција и опремање просторије у склопу 
Дома културе у Сенти 

• Куповина и потпуна реконструкција позоришне сале у Бездану 
• Потпуна реконструкција Задружног дома у Малом Иђошу 
• Претварање зграде некадашњег хотела у Бачкој Тополи у 
културни, управни и друштвени комплекс са домом 
мађарских ученика 

• Израда угоститељског и духовног комплекса у центру града 
Суботице у служби „Caritas”-а 

Индикатори Назив индикатора: 
Број нових или обновљених 
друштвених просторија 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације:  - 9 

Индикатори Назив индикатора: 
Број одржаних манифестација у 
новим друштвеним 
просторијама 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: - 20 

 
Програми за подстицај развоја и умрежавања мађарских установа 
културе у Војводини у 2019. години 

22 852 758 

Конто Назив расхода 
Извор финансирања 

Укупно 
РС АПВ ЈЛС Остало 

465100 Остале текуће 
дотације и 
трансфери 

      
15 680 344 15 680 344 

512000 Машине и опрема       7 172 414 7 172 414 



• 19 • 
 

Програми за подстицај развоја и умрежавања мађарских установа 
културе у Војводини у 2020. години 

34 482 759 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

      27 310 345 27 310 345 

512000 Машине и опрема       7 172 414 7 172 414 

 
OБЛАСТ Култура 
ПРОГРАМ Упознавање и очување нашег материјалног и културног 

наслеђа 
Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) Закона о националним 

саветима националних мањина 
Планирана средства 349 495 538 РСД 
Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 
Опис Вредновање овог обимног наслеђа и уживање у истом захтева 

његово детаљно познавање и очување. Ту спадају научно 
истраживање, обрада и конзервација, односно генерални (реални 
или виртуелни) приступ. Са друге стране је неопходно обезбедити 
услове стицања и континуираног коришћења способности 
уживања у културном наслеђу. Дакле, заштита културног наслеђа 
осим научног истраживања и очувања наслеђа обухвата и обуку 
„наследника” како би препознавање старих вредности ојачало 
склоност појединца и заједница да брину о себи, свом животном 
стилу, материјалном и интелектуалном окружењу. 

Циљеви • Санација и комплексна заштита цркве у Арачи 
• Реконструкција римокатоличке цркве Снежне Госпе у Жабљу 
• Реконструкција осталих црквених непокретности у Војводини 
• Реконструкција некадашње мале синагоге у Сенти и додела 
улоге културног субјекта истој 

• Реконструкција евангеличке цркве у Врбасу која је постала 
опасна по живот 

• Реконструкција римокатоличке цркве Светих Апостола Петра 
и Павла у Бајмоку 

• Сећање на Велики рат 
• Искоришћавање културних вредности у туристичке сврхе 

Индикатори Назив индикатора: 
Број обновљених црквених 
непокретности у Војводини 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: - 15 
Назив индикатора: 
Израда концепције санације и 
заштите цркве у Арачи 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: неизрађен израђен 
Назив индикатора: 
Број програма сећања на 
Велики рат 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 5 8 
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Санација и комплексна заштита цркве у Арачи и њене археолошке 
околине (I. фаза) 86 206 897 

Конто Назив расхода Извор финансирања Укупно 
РС АПВ ЈЛС Остало 

421100 Трошкови платног 
промета и банкарских 
услуга 

   

100 000 100 000 

422000 Трошкови путовања 
   

1 100 000 1 100 000 
423590 Остале стручне услуге 

   
85 006 897 85 006 897 

 
Санација и комплексна заштита цркве у Арачи и њених археолошких 
локалитета (II. фаза) 86 206 897 

Конто Назив расхода Извор финансирања Укупно 
РС АПВ ЈЛС Остало 

423590 Остале стручне 
услуге 

   
86 206 897 86 206 897 

 
Реконструкција римокатоличке цркве Снежне Госпе у Жабљу 82 758 621 
Конто Назив расхода Извор финансирања Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и банкарских 
услуга 

   

100 000 100 000 

422000 Трошкови путовања 
   

300 000 300 000 
423520 Адвокатске услуге    200 000 200 000 
423590 Остале стручне 

услуге 
   81 908 621 81 908 621 

482200 Обавезне таксе     250 000 250 000 
 
Трошкови реконструкције Свете Терезије Авиљске 81 517 166 
Конто Назив расхода Извор финансирања Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и банкарских 
услуга 

   

100 000 100 000 

423440 Медијске услуге 
   

300 000 300 000 
423590 Остале стручне 

услуге 
   81 117 166 81 117 166 

 
Реконструкција оргуље Суботичке синагоге 12 805 957 
Конто Назив расхода Извор финансирања Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и банкарских 
услуга 

   

100 000 100 000 

423590 Остале стручне 
услуге 

   
12 705 957 12 705 957 
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OБЛАСТ Култура 
ПРОГРАМ Обнова грађевинско-културног наслеђа Војвођанских 

Мађара 
Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) Закона о националним 

саветима националних мањина 

Планирана средства 1 272 245 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Историјско и културно наслеђе Војводине представља значајну 
вредност а заштита исте је стални задатак заједнице. Није потребна 
само једноставна заштита, конзервација наслеђа – главни задатак је 
пре у томе да се локалне вредности чине препознатљивим, 
приступачним, актуелним и наследљивим. Посебност наслеђа 
заснованог на знању је у томе да не може бити статичан: ако застари 
губимо додатну вредност. Због тога је неопходно интелектуално 
наслеђе учинити познатим, доступним за употребу, да му сви могу 
додати нешто – на пример обезбеђивањем простора становништву 
за стварање дубље, личне привржености и јачање заједнице на 
основу планирања заснованог на интересима заједнице. 

Циљеви • Целодневна стручна конференција о заштити и одржавању 
споменика културе ради очувања грађевинско-црквеног 
наслеђа у организовању Фондације „Телеки Ласло” из 
Будимпеште, традиционалних цркава и Савета. 

• Заштита и одржавање споменика културе – уређење парка, 
бушење бунара у Арачи у Чуругу; инсталација видео надзора 
на другим местима итд. 

Индикатори Назив индикатора: 
Број учесника на конференцији 
о заштити о одржавању 
споменика културе 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 40 100 

Назив индикатора: 
Уређење парка око споменика у 
Чуругу, бушење бунара 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације:  не да 
Назив индикатора: 
Нови или обновљени системи 
видео надзора за обезбеђење 
грађевинског културног 
наслеђа 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 

Извор верификације: - 3 
 
Заштита и одржавање споменика културе у 2019. години 237 762 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   10 000 10 000 

423590 Остале стручне 
услуге 

   227 762 227 762 
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Заштита и одржавање споменика културе у 2020. години 1 034 483 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   30 000 30 000 

423590 Остале стручне 
услуге 

   504 483 504 483 

512240 Електронска и 
фотографска опрема    500 000 500 000 

 
OБЛАСТ Култура 
ПРОГРАМ Програми интелектуалног наслеђа војвођанских Мађара 

Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) и 2) Закона о националним 
саветима националних мањина 

Планирана средства 4 346 824 РСД 
Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Очувања прошловековног интелектуалног наслеђа војвођанских 
Мађара омогућавају достигнућа XXI. века, а срж истих је 
одржавање дигиталних компетентних центара и веће укључивање 
мреже надлежних установа. 

Циљеви • Финансирања архивирања и дигитализације 
• Развој софтвера и хардвера компетентних центара јавних 
колекција од интереса за мађарску заједницу 

• Развој Дигиталног архива војвођанских Мађара 
• Тематске комеморације 
• Издавање спомен књиге под насловом „Сећање на 1956-ту 
годину” 

Индикатори Назив индикатора: 
Број дигитализованих извора 
интелектуалног и културног 
наслеђа 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 250 000 260 000 
Назив индикатора: 
Обнова Дигиталног архива 
војвођанских Мађара 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: - да 
Назив индикатора: 
Издавање спомен књиге под 
насловом „Сећање на 1956-ту 
годину” 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: - да 

 
Финансирање активности архивирања и дигитализације Завода за 
културу војвођанских Мађара 1 000 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 
 1 000 000   1 000 000 
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Финансирање тематских програма година сећања и јубилеја у 2020. 
години 2 724 138 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и банкарских 
услуга 

   15 000 15 000 

422000 Трошкови путовања    170 000 170 000 
423590 Остале стручне услуге    1 112 138 1 112 138 
423700 Репрезентација    160 000 160 000 
426130 Биодекорација    100 000 100 000 
426190 Остали 

административни 
материјал 

   2 000 2 000 

465100 Остале текуће 
дотације и трансфери  1 000 000  150 000 1 150 000 

482100 Остали порези    15 000 15 000 
 
Трошкови организовања концертне турнеје групе „Kалака” 222 686 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
422000 Трошкови путовања    103 214 103 214 
423700 Репрезентација    119 472 119 472 

 
Празник мађарске културе 2020 400 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 
 400 000   400 000 

 
OБЛАСТ Култура 
ПРОГРАМ Стварање вредности 

Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) и 2) Закона о националним 
саветима националних мањина 

Планирана средства 17 675 862 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Војвођанске културне просторије служе као дом културних 
дешавања која јачају заједницу и национални идентитет, због чега 
је њихово стање одлучујуће са аспекта очувања мађарског духа на 
овом подручју, а њихова реконструкција, односно куповина 
неопходна. Међу овима посебну улогу имају локалне библиотеке, 
чије књижне фондове и информатичке системе је неопходно 
проширити. Посебан задатак у оквиру стварања вредности је 
проширење колекција наших музеја откупом националних, 
уметничких и локално-историјских приватних колекција. 



• 24 • 
 

Циљеви • Куповина зграде Културног дома и позоришне сале у Новом 
Орахову 

• Делимично опремање и изградња расхладно- грејног система 
Дома културе у Новом Итебеју 

• Израда пројектне документације реконструкције Задружног 
дома у Малом Иђошу 

• Замена и обнова кровне конструкције зграде Културно 
уметничког друштва „Петефи Шандор” у Купусини 

• Замена прозора и врата зграде Мађарског културног центра 
„Кодаљ Золтан” 

• Израда пројекта проширења зграде Мађарског културног 
друштва „Петефи Шандор” 

• Изолација и покривање крова галерије Удружења „ТАКТ”-
Темеринска ликовно-стваралачка колонија 

• Реконструкција капеле Породице Талиан у гробљу у Новом 
Кнежевцу 

• Проширење Спомен куће „Рице” у Филићу куповином 
суседне непокретности и израдом пројектне документације 
реконструкције 

• Обнова грејног система зграде Мађарског културног 
удружења „Петефи” у Зрењанину 

• Фарбање просторија проширене зграде Мађарског културног 
круга „Такач Рафаел” 

• Завршетак радова на згради Етно куће у Србобрану 
• Реализација нове позоришне продукције и плесног театра 
Сенћанског мађарског камерног позоришта у оквиру 
програма гостовања позоришта  

• Проширење књижног фонда јавних библиотека од посебног 
значаја првенствено делима дечје, уметничке и стручне 
књижевности 

• Унапређење техничких уређаја (оптички уређаји) Градског 
Музеја у Суботици 

• Реконструкција зграде Музеја општине Бачка Топола 
• Финансирања издавања ликовних монографија  
• Програми књиго – буса Форума 
• Финансирање активности модерне уметности 
• Финансирање награда од посебног значаја 
• Финансирање војвођанских мађарских фестивала од посебног 
значаја 

Индикатори Назив индикатора: 
Број финансираних културних 
просторија у Војводини 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације:  17 20 

Назив индикатора: 
Број извођених позоришних 
представа у оквиру 
финансираних програм 
гостовања позоришта 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 

Извор верификације: 12 15 
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Куповина осам дела сликара Бела Фаркаш 1 034 483 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
515000 Нематеријална 

имовина 
   1 034 483 1 034 483 

 
Финансирање фестивала и отворених универзитета највећег нивоа, 
односно позоришних, уметничких програма и продукција и плесног 
театра 

7 241 379 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 
   7 241 379 7 241 379 

 
Финансирање оперативних и програмских активности Сенћанског 
мађарског камерног позоришта 3 000 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања Укупно 
РС АПВ ЈЛС Остало 

465100 Остале текуће 
дотације и трансфери 3 000 000    3 000 000 

 
Финансирање оперативних трошкова Музеја општине Бачка Топола 500 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 500 000    500 000 

 
Турнеја Салашког позоришта у Банату у 2020. години 600 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 600 000    600 000 

 
Програм гостовања професионалних позоришта 2 000 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 2 000 000    2 000 000 

 
Програм гостовања аматерских позоришта 500 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 500 000    500 000 

 
Курс позоришне критике за новинаре 200 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 200 000    200 000 
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Такмичење мађарских драмских писаца у Војводини 2020 300 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

300 000    300 000 

Такмичење омладинских романа „Гион Нандор” 200 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

200 000 
   

200 000 

 
Конкурс млађима од 35 година 100 000 
Конто Назив расхода Извор финансирања Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

100 000 
   

100 000 

 
Финансирање ликовних монографија 450 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

450 000    450 000 

 
Програм књиго – буса Форума 350 000 
Конто Назив расхода Извор финансирања Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

350 000 
   

350 000 

 
Финансирање оперативних и програмских активности Форума 600 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

600 000    600 000 

 
Књижевна награда „Мост” 150 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

150 000    150 000 
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Форум ликовна награда 150 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 150 000    150 000 

 
Награда „Патакијев прстен” 100 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 100 000    100 000 

 
Награда „Бажаликом” 100 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 100 000    100 000 

 
Награда „Дрво живота” 100 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 100 000    100 000 

 
OБЛАСТ Култура 
ПРОГРАМ Очување традиција 

Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) Закона о националним 
саветима националних мањина 

Планирана средства 12 156 380 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Духовно наслеђе је толико разгранато и разнолико – обухвата како 
културне достигнуће тако и поступке, народне обичаје и 
церемоније, традиционалне занате и технологије, разне облике 
сећања –, да заштита истог ни теоријски не може бити надлежност 
једног јединог надзорног органа или једне једине установе. 

Циљеви • Финансирање стручне конференције и сусрета војвођанских 
црквених дечијих и омладинских хорова у војводини 

• Финансирање кампа за регрутовање нових чланова Удружења 
војвођанских мађарских извиђача 

• Конкурс за финансирање манифестација од посебног значаја, 
аматерских културних друштава и традиционалних 
манифестација за очување националног идентитета  

Индикатори Назив индикатора: 
Број финансираних 
манифестација на основу 
расписаног конкурса 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 171 200 
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Финансирање стручне конференције и сусрета хорова „Сребрно звоно” 100 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 100 000    100 000 

 
Финансирање извиђачких активности и кампова 600 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 600 000    600 000 

 
Финансирање верских програма 500 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 500 000    500 000 

 
Финансирање активности цркава усмерених ка заједници у дијаспори и 
култури у 2019. години 1 034 483 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
422000 Трошкови путовања    150 000 150 000 
423590 Остале стручне 

услуге    800 000 800 000 

423700 Репрезентација    84 483 84 483 
 
Финансирање активности цркава усмерених ка заједници у дијаспори и 
ширењу опште културе у 2020. години 1 206 897 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
422000 Трошкови путовања    150 000 150 000 
423590 Остале стручне 

услуге    800 000 800 000 

423700 Репрезентација    256 897 256 897 
 
Финансирање манифестација од посебног значаја – конкурс 2 000 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 2 000 000    2 000 000 
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Општи конкурс за финансирање аматерских културних друштава 4 715 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
411000 Плате, додаци и 

накнаде запослених 1 477 500    1 477 500 

412000 Социјални доприноси 
на терет послодавца 237 500    237 500 

465100 Остале текуће 
дотације и трансфери 2 000 000 1 000 000   3 000 000 

 
Финансирање традиционалних манифестација за очување националног 
идентитета – конкурс 

2 000 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

2 000 000    2 000 000 

 
OБЛАСТ Култура 
ПРОГРАМ Остале активности 

Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) Закона о националним 
саветима националних мањина 

Планирана средства 7 048 276 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Савет и у 2020. години посебно пажњу поклања финансирању 
цивилних друштава од интереса мађарске заједнице, центара у 
дијаспори установљених у ранијим годинама, односно извршења 
Акционог плана за демографију и подржавање породица Савеза 
удружења великих породица Војводине 

Циљеви • Финансирање развојне стратегије дијаспоре и програмских 
активности 

• Извршење Акционог плана за демографију и подржавање 
породица 

• Финансирање развоја и програма центара у дијаспори 
• Конкурс за финансирање цивилних друштава 

Индикатори Назив индикатора: 
Број финансираних 
манифестација на основу 
расписаног конкурса 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације:  72 75 

 
Финансирање цивилних друштава – конкурс 2 500 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

2 500 000    2 500 000 
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Финансирање развоја и програма центара у дијаспори 500 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

500 000    500 000 

 
Финансирање Акционог плана за демографију и подржавање породица 600 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

600 000    600 000 

 
Финансирање развоја и програма центара у дијаспори у 2020. години 3 448 276 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
421100 Трошкови платног 

промета и 
банкарских услуга 

   15 000 15 000 

422000 Трошкови путовања    596 379 596 379 
423200 Остале стручне 

услуге    2 500 000 2 500 000 

423440 Медијске услуге    30 000 30 000 
423700 Репрезентација    256 897 256 897 
426110 Канцеларијски 

материјал    50 000 50 000 
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OБЛАСТ Информисање 
ПРОГРАМ Дањи развој мађарске медијске куће 

Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 2) Закона о националним 
саветима националних мањина 

Планирана средства 2 500 000 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Формирање медијске куће је започето 2017. године 
(реконструкцијом зграде и изградњом студија), даљом 
стабилизацијом финансијске ситуације установе, проширењем 
територијалне покривености (превасходно на територији Баната, 
Новог Сада и Срема), јачањем односа са јавним медијима у 
Мађарској и Србији, укључивањем у систем Мађарске медијске 
куће оних локалних медија који су укинути принудно поступком 
приватизације, односно набавком нових опрема за репортере. 

Циљеви • Финансирање Фондације Панонија 
• Финансирање издавачке куће „Hét Nap” доо 

Индикатори Назив индикатора: 
Број запослених репортера у 
Мађарској медијској кући 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације:  150 160 

 
Финансирање Фондације Панонија 1 500 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 
  1 500 000  1 500 000 

 
Финансирање Издавачке куће „Hét Nap” доо 1 000 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и трансфери 
  1 000 000  1 000 000 

 
OБЛАСТ Информисање 
ПРОГРАМ Реконструкција зграде Издавачке куће „Magyar Szó” доо у 

Новом Саду 
Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 2) Закона о националним 

саветима националних мањина 
Планирана средства 1 000 000 РСД 
Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Осим реконструкције куће Форум, инфраструктурних унапређења 
уредништава, обједињавања два погона штампарије и 
модернизације његових опрема изазове следећих година 
представљају и реконструкција празних делова зграде и њихова 
што ефикаснија и делотворнија употреба како би ова импозантна 
зграда Мађара у Војводини постала центар друштвеног живота 
Мађара у Јужној Бачки, Јужном Банату и Срему, који блиско 
сарађује са културним и цивилним друштвима, односно 
институцијама информисања и осталим установама. 
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Циљеви • Финансирање Издавачке куће „Magyar Szó” доо 

Индикатори Назив индикатора: 
Број запослених репортера у 
згради 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације:  95 100 

 
Финансирање Издавачке куће „Magyar Szó” доо 1 000 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања Укупно 
РС АПВ ЈЛС Остало  

465100 Остале текуће 
дотације и 
трансфери 

  1 000 000  1 000 000 

 
OБЛАСТ Информисање 
ПРОГРАМ Развој штампаних и електронских мађарских медијских 

садржаја у Војводини 
Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) Закона о националним 

саветима националних мањина 

Планирана средства 2 650 000 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Ради постизања циљева Савет и даље дају централну улогу 
финансирању нашег седамдесет-петогодишњег дневног листа 
„Magyar Szó” и нашег недељног листа „Hét Nap” у складу са 
постојећом стратегијом, али трудимо се да установљавамо блиску 
сарадњу и са Удружењем мађарских новинара Србије.  

Циљеви • Конкурс за финансирање пројеката локалних медија 
• Финансирање активности цивилних друштава повезаних са 
медијама 

• Финансирање издавања војвођанских часописа 
Индикатори Назив индикатора: 

Број учесника конкурса 
Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације:  23 27 

Индикатори Назив индикатора: 
Број финансираних цивилних 
друштава 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације:  13 15 

Индикатори Назив индикатора: 
Број финансираних издатих 
часописа 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 3 5 
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Конкурс за финансирање пројеката локалних медија – конкурс 1 000 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

  1 000 000  1 000 000 

 
Финансирање активности цивилних друштава повезаних са медијама 650 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања Укупно 
РС АПВ ЈЛС Остало  

465100 Остале текуће 
дотације и 
трансфери 

  650 000  650 000 

 
Финансирање издавања војвођанских часописа 1 000 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

  1 000 000  1 000 000 
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OБЛАСТ Службена употреба језика и писма 
ПРОГРАМ Унапређење и примена законских услова службене употребе 

језика 
Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) и 2) Закона о националним 

саветима националних мањина 

Планирана средства 950 000 РСД 

Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис У 2020-тој години посебну пажњу посвећујемо промовисању 
службене употребе језика и писма, надокнади трошкова уписа 
мађарским правописом оних имена и презимена која су уписана у 
матичне књиге српским правописом и трошкова евидентирања 
чињенице мађарске националне припадности, финансирању 
пројекта мађарско-српског речника, финансирању програма 
службене употребе језика намењених младима, подстицању 
пројеката стручних превода, превођењу закона, односно 
континуираном организовању правно-језичких усавршавања у 
сарадњи са Удружењем војвођанских мађарских правника 
основаном 2016-те године. 

Циљеви • Организовање правне конференције о употреби језика 
• Превођење закона и модела докумената на мађарски језик 
• Одржавање и проширење садржаја Војвођанске мађарске 
језично-услужне канцеларије 

Индикатори Назив индикатора: 
Број организованих 
конференција 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 2 2 

Индикатори Назив индикатора: 
Број превођених закона или 
модела докумената 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 10 15 

Индикатори Назив индикатора: 
Број случајева кршења права 
употребе језика стављених у 
процедуру 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 20 25 

 
Организовање правне конференције о употреби језика 200 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања Укупно 
РС АПВ ЈЛС Остало  

422000 Трошкови 
путовања 

  30 000  30 000 

423590 Остале стручне 
услуге   70 000  70 000 

423700 Репрезентација   60 000  60 000 
426190 Остали 

административни 
материјал 

  40 000  40 000 
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Превођење закона и модела докумената на мађарски језик 600 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
423100 Услуге превођења   600 000  600 000 

 
Одржавање и проширење садржаја Војвођанске мађарске језично-
услужне канцеларије 150 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
423590 Остале стручне 

услуге 
  70 000  70 000 

423200 Компјутерске 
услуге   80 000  80 000 

 
OБЛАСТ Службена употреба језика и писма 
ПРОГРАМ Унапређење однос мађарске заједнице према матерњем 

језику у службеној употреби језика 
Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) Закона о националним 

саветима националних мањина 
Планирана средства 250 000 РСД 
Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 

Опис Мађарски језик је углавном у употреби у локалној самоуправи и то 
превасходно усмено. Извођење и финансирање превођења текстова 
је отежано због чега квалитет званичних писаних докумената није 
увек задовољавајући. Спречавајућа чињеница је да странке или не 
познају своја права (о употреби језика), или се боје од употребе 
истих, али ситуацију угрожава и опште непознавање мађарске 
управне и стручне терминологије. 

Циљеви • Промовисање права за службену употребу језика 
• Упис мађарским правописом оних имена и презимена која су 
уписана у матичне књиге српским правописом и надокнада 
трошкова евидентирања чињенице мађарске националне 
припадности 

Индикатори Назив индикатора: 
Израда водича за мањинска 
права доступног на интернету и 
мобилном телефону 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: - да 
Назив индикатора: 
Број учесника конкурса 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 14 25 

 
Промовисање права за службену употребу језика 200 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

  200 000  200 000 
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Упис мађарским правописом оних имена и презимена која су уписана у 
матичне књиге српским правописом и надокнада трошкова 
евидентирања чињенице мађарске националне припадности 

50 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
465100 Остале текуће 

дотације и 
трансфери 

  50 000  50 000 

 
OБЛАСТ Службена употреба језика и писма 
ПРОГРАМ Повећање ефикасности и квалитета мађарско-српских 

преводилачких делатности како у локалним самоуправама 
тако и у осталим облицима 

Правни основ На основу члана 113. става 2. тачке 1) Закона о националним 
саветима националних мањина 

Планирана средства 350 000 РСД 
Одговорно лице Председник Савета, Извршни одбор и Стручна служба Савета 
Опис Опстанак нашег језика је у највећој опасности у оквиру преко- 

граничних заједница, због чега је израда стратегије за опстанак 
ових мађарских заједница могуће само уз истраживање језика, 
култура и нација региона. Стратегијски задатак Савета је 
финансирање научних радионица за језик, образовних и 
истраживачких центара, подстицање њиховог рада, јер ове 
институције и заједнице могу обезбедити научно основу за 
стратешко размишљање о опстанку мањинских мађарских 
језичких заједница. 

Циљеви • Стручна конференција и семинар за преводиоце 
• Набавка преводилачког софтвера за израду базе речи 
локалним самоуправама у којима је мађарски језик у 
службеној употреби 

Индикатори  Назив индикатора: 
Број организованих 
конференција 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 1 1 
Назив индикатора: 
Број набављених софтвера 

Вредност индикатора 
Базна 
вредност 

2019. година 

Циљна 
вредност 

2020. година 
Извор верификације: 7 10 

 
Стручна конференција и семинар за преводиоце 250 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
422000 Трошкови путовања   30 000  30 000 
423590 Остале стручне 

услуге   120 000  120 000 

423700 Репрезентација   60 000  60 000 
426190 Остали 

административни 
материјал 

  40 000  40 000 
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Преводилачки софтвер за израду базе речи локалним самоуправама у 
којима је мађарски језик у службеној употреби 100 000 

Конто Назив расхода Извор финансирања 
Укупно 

РС АПВ ЈЛС Остало 
515000 Нематеријална 

имовина 
  100 000  100 000 

 
Члан 5. 

О употреби резервних средстава одлучује председник Савета. 
Законитост и правилност пословања Савета је одговорност председника Савета. 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу другог дана након објављивања истог. 
Ова одлука се објављује на Званичној веб презентацији Савета 

 
 
Деловодни број: M/H/25/2019. 
Датум: 30. децембар 2019. године 

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



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/381/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

ЗА 2019. ГОДИНУ ФОНДАЦИЈЕ „ЛАСЛО СЕКЕРЕШ” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на измену финансијског плана за 2019. годину Фондације 

„Ласло Секереш”. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Фондација „Ласло Секереш” се 17. децембра 2019. године обратио Савету са захтевом 
под бројем SZLA:XVII-089/2019. за давање сагласности на измену финансијског плана 
за 2019. 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/382/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

ЗА 2020. ГОДИНУ ФОНДАЦИЈЕ „ЛАСЛО СЕКЕРЕШ” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину Фондације 

„Ласло Секереш”. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Фондација „Ласло Секереш” се 17. децембра 2019. године обратио Савету са захтевом 
под бројем SZLA:XVII-089/2019. за давање сагласности на план рада и финансијски 
план за 2020. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/383/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПЛАНУ РАДА И ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЗА 2020. 

ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА 

Члан 1. 
Савет подржава доношење плана рада и финансијског плана за 2020. годину Завода 

за културу војвођанских Мађара. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Завод за културу војвођанских Мађара се 13. децембра 2019. године обратио Савету са 
захтевом под бројем 330/19-II/13 за давање мишљења о плану рада и финансијском 
плану за 2020. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/V/23/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске националне 
мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) и члана 11. Одлуке 
покрајинске Скупштине о оснивању Студентског центра „Студентски дом »Европа« – 
Európa Kollégium” у Новом Саду (Службени лист Аутономне покрајине Војводине, број 
8/2008. и 31/2015.) Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: 
Савет) је на својој седници одржаној 30. децембра 2019. године донео следеће 

РЕШЕЊЕ  
О ЗАМЕНИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

СТУДЕНТСКОГ ДОМА „ЕВРОПА” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет разрешава следеће чланове Управног одбора Студентског дома „Европа” у 

Новом Саду који су именовани од стране Савета дана 22. децембра 2015. године: 

1. Марта Петкович из Чантавира, наставник географије; 
2. Атила Перпауер из Кевија, професор разредне наставе. 

Члан 2. 
Савет именује следеће чланове у Управни одбор Студентског дома „Европа” у 

Новом Саду: 
1. Марта Петкович из Чантавира, наставник географије; 
2. Атила Перпауер из Кевија, професор разредне наставе. 

Члан 3. 
Ово решење ступа на снагу другог дана након дана доношења. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Мандат чланова Управног одбора Студентског дома „Европа” у Новом Саду који су 
именовани 2015. године је истекао, стога је Савет донео одлуку као у диспозитиву.  

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/385/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
 О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА СТУДЕНТСКОГ ДОМА „ЕВРОПА” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет подржава измену Правилника о систематизацији радних места Студентског 

дома „Европа” у Новом Саду. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Студентски дом „Европа” у Новом Саду се 11. децембра 2019. године обратио Савету 
са захтевом под бројем 1431/K/19/I за давање мишљења о измени Правилника о 
систематизацији радних места. 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/386/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПЛАНУ РАДА И ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ  
ЗА 2020. ГОДИНУ СТУДЕНТСКОГ ДОМА „ЕВРОПА” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет подржава доношење плана рада и финансијског плана за 2020. годину 

Студентског дома „Европа” у Новом Саду. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Студентски дом „Европа” у Новом Саду се 11. децембра 2019. године обратио Савету 
са захтевом под бројем 1431/K/19/I за давање мишљења о плану рада и финансијском 
плану за 2020. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/387/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЗА 2020. ГОДИНУ ФОНДАЦИЈЕ „ПАНОНИЈА” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину Фондације 

„Панонија”. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Фондација „Панонија” се 12. децембра 2019. године обратио Савету са захтевом под 
бројем A-602/209. за давање сагласности на план рада и финансијски план за 2020. 
годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/388/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. 

ГОДИНУ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ЛАЈОШ ТУРЗО” У СЕНТИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину Културно-

образовног центра „Лајош Турзо” у Сенти. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Културно-образовни центар „Лајош Турзо” у Сенти се 14. децембра 2019. године 
обратило Савету са захтевом под бројем 05-6-66 за давање сагласности на план рада и 
финансијски план. 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/389/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СЕНТА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на финсијски план за 2020. годину Историјског архива 

Сента. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Историјски архив Сента се 19. децембра 2019. године обратио Савету са захтевом под 
бројем 011-10/92-1 за давање сагласности на финансијски план за 2020. годину. Након 
увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/390/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЗА 2020. ГОДИНУ БИБЛИОТЕКЕ „АТИЛА ЈОЖЕФ” У КАЊИЖИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину Библиотеке 

„Атила Јожеф” у Кањижи. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Библиотека „Атила Јожеф” у Кањижи се 18. децембра 2019. године обратила Савету са 
захтевом под бројем 156/2019. за давање сагласности на план рада и финансијски план 
за 2020. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/391/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЗА 2020. ГОДИНУ БИБЛИОТЕКЕ МАЛИ ИЂОШ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину Библиотеке 

Мали Иђош. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Библиотека Мали Иђош се 16. децембра 2019. године обратила Савету са захтевом под 
бројем 50/2019. за давање сагласности на план рада и финансијски план за 2020. годину. 
Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/392/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЗА 2020. ГОДИНУ ПОЗОРИШТА „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ” У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину Позоришта 

„Деже Костолањи” у Суботици. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Позориште „Деже Костолањи” у Суботици се 17. децембра 2019. године обратило 
Савету са захтевом под бројем 431/2019 за давање сагласности на план рада и 
финансијски план за 2020. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у 
диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/393/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЗА 2020. ГОДИНУ СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину Сенћанског 

мађарског камерног позоришта. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Сенћанско мађарско камерно позориште се 20. децембра 2019. године обратило Савету 
са захтевом под бројем 86-01/2019. за давање сагласности на план рада и финансијски 
план за 2020. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/394/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПЛАНУ РАДА И ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ  
ЗА 2020. ГОДИНУ ФОНДАЦИЈЕ ВОЈВОЂАНСКА РВАЧКА АКАДЕМИЈА 

Члан 1. 
Савет подржава доношење плана рада и финансијског плана за 2020. годину 

Фондације Војвођанска рвачка академија. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Фондација Војвођанска рвачка академија у Кањижи се 20. децембра 2019. године 
обратио Савету са захтевом за давање мишљења о плану рада и финансијском плану за 
2020. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/395/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ МРЕЖЕ  
ОСНОВНИХ ШКОЛА У ГРАДУ КИКИНДА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о мрежи основних 

школа у граду Кикинда (број: V/Z/352/2019), донет 2. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. новембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о мрежи 
основних школа у граду Кикинда, 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/396/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БАМБИ” У КУЛИ 

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

образовне установе (број: V/Z/350/2019), донет 2. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. новембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
избора директора Предшколске установе „Бамби” 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/397/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КИШ ФЕРЕНЦ” У ТЕЛЕЧКИ 

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

образовне установе (број: V/Z/356/2019), донет 12. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. децембра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Киш Ференц” у Телечки у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/398/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ  
ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЛАЈОШ ТУРЗО” У СЕНТИ 

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

образовне установе (број: V/Z/359/2019), донет 19. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. децембра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Основне школе „Лајош Турзо” 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/399/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ  
ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ” У СЕНТИ 

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

образовне установе (број: V/Z/360/2019), донет 19. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. децембра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Основне школе „Стеван Сремац” 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/400/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ  
ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН” У ТОРЊОШУ 

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

образовне установе (број: V/Z/361/2019), донет 19. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. децембра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора 
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/401/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА  
ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР” У СЕНТИ 

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

образовне установе (број: V/Z/368/2019), донет 19. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. децембра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Основне школе „Петефи Шандор” 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/402/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

образовне установе (број: V/Z/362/2019), донет 19. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 11. децмбра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Братство–јединство” у Куцури, 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/403/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „БРАТСТВО” У БЕЧЕЈУ 

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

образовне установе (број: V/Z/363/2019), донет 19. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. децембра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора Школе 
за основно и средње образовање „Братство” 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/404/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ 

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

образовне установе (број: V/Z/357/2019), донет 12. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. децембра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора Средње 
медицинске школе у Сенти, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/405/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНE СРЕДЊE ШКОЛE У ЧОКИ 

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

образовне установе (број: V/Z/364/2019), донет 19. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. децембра 2019. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Хемијско-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/406/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ РАЗРЕШЕЊА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА” У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

образовне установе (број: V/Z/355/2019), донет 2. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. новембра 2019. године је примљен захтев у поступку разрешења директора 
Основне школе „Никола Тесла” 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/407/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА  
И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” 

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

поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику (број: 
V/Z/351/2019), донет 2. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. новембра 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из математике за други 
разред Издавачке куће „Креативни центар” д. о. о., у вези којег је, у складу са Одлуком 
о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/408/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ  
УЏБЕНИКА ИЗ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 

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

поступку одобрења уџбеника на мађарском језику (број: V/Z/358/2019), донет 12. 
децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. новембра 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника из мађарског језика и књижевности за шести разред 
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/409/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА  
ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ДРУГОГ ПРОГРАМА ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

РАДИО–ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења у поступку 

именовања главног и одговорног уредника другог програма телевизије Радио–
телевизије Војводине (број: V/Z/365/2019), донет 19. децембра 2019. године 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. децембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
именовања главног и одговорног уредника другог програма телевизије Радио–
телевизије Војводине, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/410/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА  
ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ДРУГОГ ПРОГРАМА РАДИЈА  

РАДИО–ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења у поступку 

именовања главног и одговорног уредника другог програма радија Радио–телевизије 
Војводине (број: V/Z/366/2019), донет 19. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. децембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
именовања главног и одговорног уредника другог програма радија Радио–телевизије 
Војводине, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/411/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА  
ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА РЕДАКЦИЈЕ ПРОГРАМА НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ 

РАДИО–ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења у поступку 

именовања одговорног уредника редакције програма на мађарском језику Радио–
телевизије Војводине (број: V/Z/367/2019), донет 19. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. децембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
именовања одговорног уредника редакције програма на мађарском језику Радио–
телевизије Војводине, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/412/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА  
У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о називу улица 

(број: V/Z/353/2019), донет 2. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. новембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу 
улица у општини 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. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/384/2019 
Суботица, 30. децембар 2019. 

 

 
 
 

 
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 30. децембра 2019. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА  
У ГРАДУ НОВИ САД 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о називу улица 

(број: V/Z/354/2019), донет 2. децембра 2019. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. новембра 2019. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу 
улица у граду Нови Сад, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 


