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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 25. 
електронске седнице Националног савета мађарске националне мањине (у даљем 
тексту: Савет) следећи 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

На основу члана 20 и 22 Пословника Националног савета мађарске националне 
мањине, Председник је дана 7. септембра 2021. године послао материјал за седницу 
и гласачке листиће за 25. електронску седницу, на које су чланови Савета могли 
гласати до 10. септембра 2021. године о следећим тачкама дневног реда: 

1. Усвајање извода записника са 24. електронске седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

2. Сагласност на план рада и финансијски план за 2022. 
годину Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи 

3. Сагласност на план рада за 2022. годину 
Културно-образовног центра „Лајош Турзо” у Сенти 

4. Сагласност на план рада за 2022. годину Сенћанског мађарског камерног 
позоришта 

5. Сагласност на план рада за 2022. годину Историјског архива Сента 

6. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о школском програму Гимназије 
„Светозар Марковић” у Суботици 

7. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења у поступку избора директора Предшколске установе 
„Наши Бисери” у Кањижи 

8. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Предшколске 
установе „Полетарац” у Сечњу 

9. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
избора директора Основне школе „Васа Стајић” у Новом Саду 

10. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
избора директора Основне школе „Јован Дучић” у Петроварадину 

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе 
„Јован Јовановић Змај” у Новом Кнежевцу 

12. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе 
„Бранко Радичевић” у Марадику 

13. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора Предшколске установе 
„Радост” у Србобрану 
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14. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
вези поступка замене члана Управног одбора Предшколске установе 
„Колибри” у Ковачици 

15. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Електротехничке и грађевинске школе „Никола Тесла” у Зрењанину 

16. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези плана уписа за преквалификацију, доквалификацију 
и специјализацију Средње економске школе 
„Боса Милићевић” у Суботици 

17. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези плана уписа за преквалификацију, доквалификацију 
и специјализацију Економско-трговинске школе у Бечеју 

18. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези плана уписа за преквалификацију и доквалификацију 
Средње економске школе у Сомбору 

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Основне школе „Киш Ференц” у 
Свилојеву 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Соња Маринковић” у Зрењанину 

21. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику у издвојеном 
одељењу у Михајлову Основне школе „Соња Маринковић” у Зрењанину 

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

23. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Основне школе „Чех Карољ” у Ади 

24. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Утринама 
Основне школе „Чех Карољ” у Ади 

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Оборњачи 
Основне школе „Чех Карољ” у Ади 

26. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
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на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Келебији 
Основне школе „Сечењи Иштван” у Суботици 

27. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу на путу Едварда 
Кардеља Основне школе „Сечењи Иштван” у Суботици 

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Шабачкој улици 
Основне школе „Сечењи Иштван” у Суботици 

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Адорјану 
Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Кањижи 

30. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Основној школи „Кизур Иштван” у 
Суботици 

31. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу у Малим Пијацама 
Основне школе „Карас Каролина” у Хоргошу 

32. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Основне школе „Петефи Бригаде” у Кули 

33. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у издвојеном одељењу 
у Пољаници Основне школе „Шаму Михаљ” у Бечеју 

34. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Основне школе „18. Октобар” 
у Новом Орахову 

35. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Основној школи „Ђуро Салај” у 
Суботици  

36. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Основне школе „Др Ђорђе Јовановић” у 
Новом Милошеву 

37. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Економско-трговинске школе 
„Јован Трајковић” у Зрењанину 
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38. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Хемијско-технолошкој школи у 
Суботици 

39. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Зрењанинској гимназији 

40. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика у Пољопривредно-
техничком средњошколском центру „Беседеш Јожеф” у Кањижи 

41. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Гимназији „Вељко Петровић” у 
Сомбору 

42. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Средњој медицинској школи „Др 
Ружица Рип” у Сомбору 

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

44. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Политехничке школе у Суботици 

45. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Пољопривредној школи са домом 
ученика у Бачкој Тополи 

46. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Средњој економској школи у Сомбору 

47. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Гимназији и средњој економској школи 
„Доситеј Обрадовић” у Бачкој Тополи 

48. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Медицинске школе „7. април” у Новом 
Саду 

49. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у школи за дизајн „Богдан Шупут” у 
Новом Саду 
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50. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Техничке школе у Ади 

51. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Гимназији „Светозар Марковић” у 
Новом Саду 

52. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у средњој школи 
„Лукијан Мушицки” у Темерину 

53. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Економско-трговинске школе у Бечеју 

54. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Пољопривредној школи са домом 
ученика у Футогу 

55. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Техничке школе у Бечеју 

56. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Хемијско-прехрамбеној средњој школи 
у Чоки 

57. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику у Основној школи 
„Соња Маринковић” у Новом Саду 

58. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на уџбеник и друга наставна 
средства из предмета математика за ученике осмог разреда 
Издавачке куће „Klett” у Београду 

59. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на уџбеник и друга наставна 
средства из предмета информатика за ученике другог разреда Гимназије 
Издавачке куће „Klett” у Београду 

60. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на уџбеник из предмета 
Географија за ученике осмог разреда Издавачке куће „Нови Логос” у 
Београду 

61. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности на уџбеник из предмета 
информатика и рачунарство за ученике првог разреда гимназије 
Издавачке куће „Klett” у Београду 
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62. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет Музичка култура 
за ученике осмог разреда Завода за уџбенике Београд 

63. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета Биологија за 
ученике другог разреда Гимназије издавачке куће „Klett” у Београду 

64. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање уџбеника 
и другог наставног средства из предмета Свет око нас 
за ученике другог разреда Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

65. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник 
из предмета Информатика и рачунарство за ученике осмог разреда 
издавачке куће „Klett” у Београду 

66. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности за издавање уџбеника 
и других наставних средстава из мађарског језика и књижевности 
за ученике четвртог разреда Завода за уџбенике Београд  

67. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање другог наставног 
средства под насловом Мали Музичар издавачке куће „Чаробна Фрула” 
д.о.о. у Београду 

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

69. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Средњих школа у Сомбору 

70. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика Гимназије 
са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи” у Сенти 

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

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

73. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи 
ученика Дома ученика средњих школа у Новом Саду 

74. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић – Гина” у Зрењанину 
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75. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Дома ученика средњих школа у Суботици 

76. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Дома ученика средњих школа „Бранково Коло” у Новом Саду 

77. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора 
Историјског архива Бела Црква 

78. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области културе Општине Кањижа 

79. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања Општине Србобран 

80. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области информисања Општине Мали Иђош 

81. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у Граду Новом Саду 

82. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у Општини Ада 

83. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у Граду Сомбору 

84. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о предлогу за именовање представника Савета 
за међунационалне односе општине Нови Кнежевац 

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

Нису гласали: Андраш Боја, Жужана Калмар, Геза Кучера, Илдико Менђан 
Плетикосић, др Анико Новак и др Ференц Жолдош. 

У онлајн гласању је учествовало 29 чланова, и на основу пристиглих гласова, 
радно тело је све време имало кворум. 

Гласове је пребројала и припремила записник: Бригита Петер Бата. 

У складу са одредбама Закона о националним саветима националних мањина 
– пре доношења одлука о тачкама дневног реда – установљен је престанак мандата 
члана Националног савета, Жужане Калмар која је поднела неопозиву оставку у 
чланству Националног савета у који је изабрана са листе „Мађарски покрет – 
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Ференц Жолдош”. Председник Националног савета мађарске националне мањине 
је у обавези да обавести Републичку изборну комисију и надлежно министарство. 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање извода записника са 24. електронске 
седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, 
једногласно усвојио извод записника са 24. електронске  
седнице Националног савета мађарске националне мањине. 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и финансијски план 
за 2022. годину Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/231/2021): 
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2022. годину 
Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи 
2. Овај закључак ступа на снагу првог наредног дана након доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада за 2022. годину 
Културно-образовног центра „Лајош Турзо” у Сенти 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/232/2021): 
1. Савет даје сагласност на план рада за 2022. годину  
Културно-образовног центра „Лајош Турзо” у Сенти. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада за 2022. годину 
Сенћанског мађарског камерног позоришта 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/233/2021): 
1. Савет даје сагласност на план рада за 2022. годину Сенћанског 
мађарског камерног позоришта. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада за 2022. годину 
Историјског архива Сента 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/234/2021): 
1. Савет даје сагласност на план рада за 2022.годину  
Историјског архива Сента. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора о 
давању мишљења о школском програму Гимназије „Светозар Марковић” у 
Суботици 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/235/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о школском програму образовне установе (број: V/Z/240/2021.),  
донет дана 21. јула 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења у поступку избора директора Предшколске установе „Наши 
Бисери” у Кањижи 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/236/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
избора директора образовне установе (број: V/Z/215/2021.), 
донет дана 14. јула 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези 
поступка избора директора Предшколске установе „Полетарац” у Сечњу 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/237/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку 
избора директора образовне установе (број: V/Z/252/2021.), 
донет дана 23. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Основне школе „Васа Стајић” у Новом Саду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/238/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/200/2021.), 
донет дана 12 јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Основне школе „Јован Дучић” у Петроварадину 
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Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/239/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/201/2021.), 
донет дана 12 јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/240/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/222/2021.), 
донет дана 14 јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе „Бранко Радичевић” у Марадику 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/241/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/248/2021.), 
донет дана 23 јула 2021. године 
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 поступка замене члана Управног одбора Предшколске установе 
„Радост” у Србобрану 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/242/2021): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку замене члана Управног 
одбора образовне установе (број: V/Z/268/2021.),  
донет дана 18. августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора вези поступка замене члана Управног одбора Предшколске установе 
„Колибри” у Ковачици 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/243/2021): 
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1. Савет потврђује Закључак у поступку замене члана Управног 
одбора образовне установе (број: V/Z/271/2021.),  
донет дана 23. августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Електротехничке и 
грађевинске школе „Никола Тесла” у Зрењанину 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/244/2021): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку замене члана Школског 
одбора образовне установе (број: V/Z/263/2021.),  
донет дана 9. августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези плана уписа за преквалификацију, доквалификацију и 
специјализацију Средње економске школе „Боса Милићевић” у Суботици 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/245/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о  
плану уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: 
V/Z/202/2021.), донет дана 12. јула 2021. године 
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 плана уписа за преквалификацију, доквалификацију 
и специјализацију Економско-трговинске школе у Бечеју 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/246/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о  
плану уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: 
V/Z/262/2021.), донет дана 2. августа 2021. године 
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 плана уписа за преквалификацију и доквалификацију Средње 
економске школе у Сомбору 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/247/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о  
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плану уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: 
V/Z/265/2021.), донет дана 11. августа 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Киш Ференц” у Свилојеву 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/248/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/203/2021.), донет дана 12. јула 2021. године 
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 вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у 
Основној школи „Соња Маринковић” у Зрењанину 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/249/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/204/2021.), донет дана 12. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у издвојеном одељењу у Михајлову Основне школе „Соња Маринковић” у 
Зрењанину 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/250/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/205/2021.), донет дана 12. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/251/2021): 
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Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/206/2021.), донет дана 12. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Чех Карољ” у Ади 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/252/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/207/2021.), донет дана 12. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Утринама Основне школе „Чех Карољ” 
у Ади 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/253/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/208/2021.), донет дана 12. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у издвојеном одељењу у Оборњачи Основне школе „Чех Карољ” у Ади 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/254/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/209/2021.), донет дана 12. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Келебији Основне школе „Сечењи 
Иштван” у Суботици 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/255/2021): 
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1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/210/2021.), донет дана 12. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у издвојеном одељењу на путу Едварда Кардеља Основне школе „Сечењи 
Иштван” у Суботици 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/256/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/211/2021.), донет дана 12. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у издвојеном одељењу у Шабачкој улици Основне школе „Сечењи Иштван” 
у Суботици 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/257/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/212/2021.), донет дана 12. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у издвојеном одељењу у Адорјану Основне школе „Јован 
Јовановић Змај” у Кањижи 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/258/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/216/2021.), донет дана 14. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику у 
Основној школи „Кизур Иштван” у Суботици 
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Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/259/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/217/2021.), донет дана 14. јула 2021. године 
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 отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у издвојеном одељењу у Малим Пијацама Основне школе „Карас Каролина” 
у Хоргошу 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/260/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/218/2021.), донет дана 14. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Основне школе „Петефи Бригаде” у Кули 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/261/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/219/2021.), донет дана 14. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у издвојеном одељењу у Пољаници Основне школе „Шаму Михаљ” у Бечеју 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/262/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/220/2021.), донет дана 14. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика 
на мађарском наставном језику Основне школе „18. Октобар” у Новом Орахову 
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Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/263/2021): 
1 Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/221/2021.), донет дана 14. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у Основној школи „Ђуро Салај” у Суботици 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/264/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/224/2021.), донет дана 15. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Основне школе „Др Ђорђе Јовановић” у Новом Милошеву 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/265/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/225/2021.), донет дана 15. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Економско-трговинске школе „Јован Трајковић” у Зрењанину 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/266/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/226/2021.), донет дана 15. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у Хемијско-технолошкој школи у Суботици 
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Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/267/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/227/2021.), донет дана 15. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Зрењанинској гимназији 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/268/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/228/2021.), донет дана 15. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика у Пољопривредно-
техничком средњошколском центру „Беседеш Јожеф” у Кањижи 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/269/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/229/2021.), донет дана 19. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у Гимназији „Вељко Петровић” у Сомбору 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/270/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/230/2021.), донет дана 19. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у Средњој медицинској школи „Др Ружица Рип” у Сомбору 
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Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/271/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/231/2021.), донет дана 19. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику Сенћанске гимназије 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/272/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/232/2021.), донет дана 19. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Политехничке школе у Суботици 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/273/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/233/2021.), донет дана 19. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у Пољопривредној школи са домом ученика у Бачкој Тополи 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/274/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/234/2021.), донет дана 19. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Средњој економској школи у Сомбору 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/275/2021): 
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1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/235/2021.), донет дана 19. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Гимназији и средњој економској школи „Доситеј Обрадовић” у 
Бачкој Тополи 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/276/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/236/2021.), донет дана 19. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Медицинске школе „7. април” у Новом Саду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/277/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/237/2021.), донет дана 19. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у школи за дизајн „Богдан Шупут” у Новом Саду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/278/2021): 
1 Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/238/2021.), донет дана 19. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
Техничке школе у Ади 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/279/2021): 
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1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/239/2021.), донет дана 19. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у Гимназији „Светозар Марковић” у Новом Саду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/280/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/241/2021.), донет дана 21. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у средњој школи „Лукијан Мушицки” у Темерину 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/281/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/242/2021.), донет дана 21. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Економско-трговинске школе у Бечеју 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/282/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/243/2021.), донет дана 21. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском 
наставном језику у Пољопривредној школи са домом ученика у Футогу 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/283/2021): 
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1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/244/2021.), донет дана 21. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику Техничке школе у Бечеју 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/284/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/246/2021.), донет дана 21. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у Хемијско-прехрамбеној средњој школи у Чоки 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/285/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/245/2021.), донет дана 21. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези отварања одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном 
језику у Основној школи „Соња Маринковић” у Новом Саду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/286/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења 
о отварању одељења са мање од 15 ученика на мађарском наставном језику 
(број: V/Z/272/2021.), донет дана 23. августа 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања претходне сагласности на уџбеник и друга наставна средства 
из предмета математика за ученике осмог разреда Издавачке куће „Klett” у 
Београду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/287/2021): 
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1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника и других наставних средстава 
на мађарском језику (број: V/Z/213/2021.), донет дана 
12 јула 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања претходне сагласности на уџбеник и друга наставна средства 
из предмета информатика за ученике другог разреда Гимназије Издавачке куће 
„Klett” у Београду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/288/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/213/2021.), донет дана 14 јула 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања претходне сагласности на уџбеник из предмета Географија за 
ученике осмог разреда Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/289/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/247/2021.), донет дана 21 јула 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања претходне сагласности на уџбеник из предмета информатика 
и рачунарство за ученике првог разреда гимназије Издавачке куће „Klett” у 
Београду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/290/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/249/2021.), донет дана 23 јула 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет Музичка култура за 
ученике осмог разреда Завода за уџбенике Београд 
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Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/291/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/250/2021.), донет дана 23 јула 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета Биологија за 
ученике другог разреда Гимназије издавачке куће „Klett” у Београду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/292/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/267/2021.), донет дана 11 августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог 
наставног средства из предмета Свет око нас за ученике другог разреда Издавачке 
куће „Нови Логос” у Београду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/293/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском 
наставном језику  
(број: V/Z/266/2021.), донет дана 11 августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на уџбеник из предмета Информатика и 
рачунарство за ученике осмог разреда издавачке куће „Klett” у Београду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/294/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/267/2021.), донет дана 11 августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности за издавање уџбеника и других 
наставних средстава из мађарског језика и књижевности за ученике четвртог 
разреда Завода за уџбенике Београд 
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Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/295/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/270/2021.), донет дана 18 августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на издавање другог наставног 
средства под насловом Мали Музичар издавачке куће „Чаробна Фрула” д.о.о. у 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/296/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника на мађарском наставном језику  
(број: V/Z/273/2021.), донет дана 27 августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање уџбеника и другог наставног 
средства из предмета математика за ученике другог разреда Издавачке куће „Нови 
Логос” у Београду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/297/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства на мађарском 
наставном језику  
(број: V/Z/276/2021.), донет дана 27 августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕЗДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Средњих школа у Сомбору 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/298/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о прелиминарној ранг листи ученика (број: V/Z/253/2021.), 
донет дана 26. јула 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика Гимназије са 
домом ученика за талентоване ученике „Бољаи” у Сенти 
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Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/299/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о прелиминарној ранг листи ученика (број: V/Z/254/2021.), 
донет дана 26. јула 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Дома ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/300/2021): 
1. A Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о прелиминарној ранг листи ученика (број: V/Z/255/2021.), 
донет дана 26. јула 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ДРУГА 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 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/301/2021): 
1. A Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о прелиминарној ранг листи ученика (број: V/Z/256/2021.), 
донет дана 26. јула 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Дома ученика средњих школа у Новом Саду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/302/2021): 
1. A Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о прелиминарној ранг листи ученика (број: V/Z/258/2021.), 
донет дана 2. августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић – Гина” у Зрењанину 



• 26 • 
 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/303/2021): 
1. A Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о прелиминарној ранг листи ученика (број: V/Z/259/2021.), 
донет дана 2. августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Дома ученика средњих школа у Суботици 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/304/2021): 
1. A Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о прелиминарној ранг листи ученика (број: V/Z/260/2021.), 
донет дана 2. августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика 
Дома ученика средњих школа „Бранково Коло” у Новом Саду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/305/2021): 
1. A Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању 
мишљења о прелиминарној ранг листи ученика (број: V/Z/261/2021.), 
донет дана 2. августа 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка избора директора Историјског архива Бела Црква 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/306/2021): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку именовања директора 
Историјског архива Бела Црква (број: V/Z/251/2021.), донет дана 23. јула 
2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/307/2021): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области културе 
Општине Кањижа (број: V/Z/274/2021.), донет дана  
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27. августа 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/308/2021): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
Општине Србобран (број: V/Z/198/2021.), донет дана  
12. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања Општине Мали Иђош 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/309/2021): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
Општине Мали Иђош (број: V/Z/257/2021.), донет дана  
26. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о називу улица у Граду Новом Саду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/310/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/223/2021.), донет дана 14. јула 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о називу улица у Општини Ада 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/311/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/269/2021.), донет дана 18. августа2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о називу улица у Граду Сомбору 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/312/2021): 
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1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/275/2021.), донет дана 27. августа2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о предлогу за именовање представника Савета за 
међунационалне односе општине Нови Кнежевац 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/313/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о предлогу за именовање 
представника Савета за међунационалне односе (број: V/Z/199/2021.), 
донет дана 12. јула 2021. године  
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Електронско гласање 25. седнице Националног савета мађарске националне 
мањине је завршено 10. септембра 2021. у 15 часова. Радно тело је усвојило све 
поднете предлоге. 

  
………………………………… 

Бригита Бата Петер, 
Записничар 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарска националне 

мањине 

 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/314/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке л) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О УСМЕНОМ ИЗВЕШТАЈУ ПРЕДСЕДНИКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 

МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ  
О ТУРНЕЈИ САЛАШКОГ ПОЗОРИШТА У 2021. ГОДИНИ 

Члан 1. 
Савет потврђује усмени извештај председника о турнеји Салашког позоришта у 

2021. години. 

Савет подржава у усменом извештају наведене мере председника у вези са 
случајем. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

На основу члана 14. става 1. тачке л) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) и на 
основу усменог извештаја председника Савета, исти је заузео свој став и донео одлуку 
као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/V/3/2021 
Суботица, 14. октобар 2021. 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
  
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следеће 

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА МАЂАРСКЕ ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ И ВЕЖБАОНЕ „ВАЦКОР” У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет за чланове Управног одбора Мађарске предшколске установе и вежбаоне 

„Вацкор” у Суботици именује следећа лица на период од четири године: 

1) Тинде Шомођи из Бачких Винограда, информатичар, представник оснивача; 

2) Едвина Ердеди из Новог Сада, мастер правник, представник оснивача; 

3) Ибоља Веселинов из Хоргоша, васпитач, представник оснивача; 

4) Тамаш Хелфрих из Суботица, васпитач, представник родитеља; 

5) Беата Дулић из Суботице, економиста, представник родитеља. 

Члан 2. 
Ступањем на снагу овог решења престаје мандат привременог Управног одбора 

установе. 

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

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

С обзиром да је у Мађарској предшколској установи и вежбаони „Вацкор” у Суботици, 
чији је оснивач Савет, формиран Савет родитеља, стоврени су сви услови како би Савет 
могао уместо привременог Управног одбора именовати Управни одбор од пет чланова. 
На предлог Савета родитеља и на сопствену иницијативу је Савет одлучио као у 
диспозитиву.  

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/315/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2021–2022. ГОДИНУ  

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ МАЂАРСКЕ ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ И ВЕЖБАОНЕ „ВАЦКОР” У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада за 2021–2022. годину и финансијски план за 

2021. годину Мађарске предшколске установе и вежбаоне „Вацкор” у Суботици. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Мађарска предшколска установа и вежбаона „Вацкор” у Суботици се 7. октобра 2021. 
године обратила са захтевом број 56/2021 за давање сагласности на план рада за 2021–
2022. годину и финансијски план за 2021. 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/316/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следеће 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗМЕНИ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЗА  

2021. ГОДИНУ ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ” 

Члан 1. 
Савет подржава доношење измене плана и програма рада за 2021. годину 

Издавачког завода „Форум”. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Издавачки завод „Форум” се дана 1. октобра 2021. године обратио са захтевом број 
274/2021 за давање мишљења о измени плана и програма рада за 2021. 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/317/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА 

Члан 1. 
Савет подржава именовање Јохана Вишера из Сенте, мастер уметника драме и 

аудиовизуелних уметности за вршиоца дужности директора Сенћанског мађарског 
камерног позоришта. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Председник општине Сенте се дана 5. октобра 2021. године обратио Савету у вези 
именовања вршиоца дужности директора Сенћанског мађарског камерног позоришта. 
Имајући у виду да је мандат директора истекао дана 25. септембра 2021. године, Савет 
је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/318/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О СТАТУТУ  
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о статуту образовне 

установе (број: V/Z/288/2021), донет дана 23. септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. септембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о статуту 
Пољопривредне школе са домом ученика у Бачкој Тополи, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/319/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 
У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У КАЊИЖИ 

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

програму образовне установе (број: V/Z/279/2021), донет дана 13. септембра 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 1. септембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
доношења школског програма Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Кањижи, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/320/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА” У РУМЕНЦИ 

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

установе (број: V/Z/280/2021), донет дана 20. септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. септембра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Основне школе „Свети Сава” у Руменци, 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/321/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” У ВРШЦУ 

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

установе (број: V/Z/292/2020), донет дана 1. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/322/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ” У ТЕМЕРИНУ 

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

установе (број: V/Z/297/2021), донет дана 5. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 5. октобра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Средње 
школе „Лукијан Мушицки” у Темерину, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/323/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАС КАРОЛИНА” У ХОРГОШУ 

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

установе (број: V/Z/281/2021), донет дана 20. септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. септембра 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Школског одбора Основне школе „Карас Каролина” у Хоргошу, у вези којег је, у складу 
са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/324/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „БРАНКОВО КОЛО” У НОВОМ САДУ 

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

одбора дома ученика (број: V/Z/283/2021), донет дана 20. септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. септембра 2021. године је примљен захтев у поступку замене чланова Управног 
одбора Дома ученика средњих школа „Бранково Коло” у Новом Саду, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу 
са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/325/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ИМЕНОВАЊА ЧЛАНА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
МАЂАРСКЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ВЕЖБАОНЕ „ВАЦКОР” У СУБОТИЦИ 

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

стручног актива за развојно планирање образовне установе (број: V/Z/298/2021), донет 
дана 5. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. септембра 2021. године је примљен захтев у вези поступка именовања члана 
Стручног актива за развојно планирање Мађарске предшколске установе и вежбаоне 
„Вацкор” у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/326/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ 

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

преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: V/Z/282/2021), донет дана 
20. септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. септембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Политехничке школе у 
Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку 
као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 
мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 
одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/327/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА 

УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ  
И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ГИМНАЗИЈЕ И СТРУЧНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

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

преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: V/Z/284/2021), донет дана 
20. септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. септембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију Гимназије и стручне 
школе „Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/328/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ  
И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У АДИ 

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

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/286/2021), донет дана 20. септембра 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. септембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за преквалификацију и доквалификацију Техничке школе у Ади, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу 
са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/329/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПЛАНА 

УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ  
СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДР РУЖИЦА РИП” У СОМБОРУ 

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

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/293/2021), донет дана 1. октобра 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. септембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за преквалификацију и доквалификацију Средње медицинске школе „Др Ружица 
Рип” у Сомбору, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио 
и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/330/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

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

ДРУГОГ НАСТАВНОГ ПОД НАСЛОВОМ „ДИГИТАЛНИ СВЕТ”  
ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Д. О. О. У БЕОГРАДУ 

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

другог наставног средства на мађарском језику (број: V/Z/277/2021), донет дана 13. 
септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. августа 20201 године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења другог наставног средства под насловом „Дигитални свет” за 
ученике другог разреда Издавачке куће „Креативни центар” Д. О. О. у Београду, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/331/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника на мађарском језику (број: V/Z/278/2021), донет дана 13. септембра 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. августа 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из историје за осмии разред Издавачке куће „Klett” у 
Београду, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку 
као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 
мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 
одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/332/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

ранг листи студената (број: V/Z/285/2021), донет дана 20. септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. септембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Дома ученика средњих школа у Вршцу, у вези којег 
је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу 
са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/333/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

ранг листи студената (број: V/Z/287/2021), донет дана 20. септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. септембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи ученика Дома ученика средњих школа „Никола Војводић” у 
Кикинди, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку 
као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних 
мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио 
одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/334/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ  
РАНГ ЛИСТИ СТУДЕНАТА СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У СУБОТИЦИ 

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

ранг листи студената (број: V/Z/289/2021), донет дана 23. септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. септембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Студентског центра у Суботици, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу 
са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/335/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА О ПРЕЛИМИНАРНОЈ  
РАНГ ЛИСТИ СТУДЕНАТА СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ 

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

ранг листи студената (број: V/Z/290/2021), донет дана 23. септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. септембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Студентског центра у Новом Саду, у вези којег је, 
у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу 
са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/336/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ИМЕНОВАЊА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Решење о именовању члана Управног одбора Градске библиотеке 

у Суботици (број: V/V/12/2021), донет дана 23. септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. септембра 2021. године је примљен захтев за именовање члана Управног одбора 
Градске библиотеке у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/337/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У СУБОТИЦИ 

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

библиотеке у Суботици (број: V/Z/291/2021), донет дана 23. септембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/338/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

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

Општине Нови Кнежевац (број: V/Z/294/2021), донет дана 1. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. септембра 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
Општине Нови Кнежевац, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/339/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 

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

Општине Чока (број: V/Z/296/2021), донет дана 5. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 30. септембра 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
Општине Чока, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио 
и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/340/2021. 

Суботица, 14. октобар 2021. 
 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 14. октобра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ПРЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ АПАТИН 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о предлогу за именовање представника Савета за 

међунационалне односе (број: V/Z/295/2020), донет дана 1. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. септембра 2021. године је примљен захтев у вези давања предлога за 
именовање представника Савета за међунационалне односе Општине Апатин, 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. 


