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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 12. 
редовне седнице Националног савета мађарске националне мањине (у даљем 
тексту: Савет) следећи 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

На основу члана 20 и 22 Пословника Националног савета мађарске националне 
мањине, Председник је дана 15. фебруара 2020. године сазвао 12. редовну седницу 
за 21. фебруар 2020. године у Мађарској медијској кући у Суботици. 12. редовна 
седница је одржана у петак 21. фебруара од 10 часова у суботичкој Мађарској 
медијској кући (улица Аге Мамужића 11), којом је председавао мр Јене Хајнал. 
Записник је водила Бригита Петер 

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

Са седнице су одсуствовали следећи чланови: Наталија Бачик Леринц, Габор 
Долински, Едвина Ердеди и Илдико Менђан Плетикосић. 

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

На седници је присуствовао 32 члан. Савет је током целе седнице имао кворум. 

Седницу је отворио председник Савета. Навео је да је од установа чије је 
суоснивач Национални савет мађарске националне мањине позвао Габора Вирага 
мл. директора Издавачке куће „Форум”, Мартину Гонди, директорицу Завода за 
културу војвођанских мађара, Илдико Шнејдер Шару, директорицу Колегијума 
„Европа”, Ерику Надрљански Торнаи, директорицу Образовно-културне установе 
„Cnesa”, Еву Нараи, директорицу библиотеке „Јухас Ержебет” из Бачке Тополе као 
и Валерију Барна-Коложи вршиоца дужности директора библиотеке „Сарваш 
Габор” из Аде и Иштвана Боџонија, управитеља Фондације „Панонија”. 

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

Предлог дневног реда: 

1. Усвајање записника са 11. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

2. Усвајање годишњег извештаја о раду Националног савета мађарске 
националне мањине за 2019. годину 

3. Усвајање финансијског извештаја Националног савета мађарске 
националне мањине за 2019. годину 
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4. Усвајање завршног рачуна Националног савета мађарске националне 
мањине за 2019. годину 

5. Разрешење чланова и именовање нових чланова тела овлашћених лица 
оснивача Новинско-издавачког д.о.о. „Мађар Со” 

6. Разрешење чланова и именовање нових чланова тела овлашћених лица 
оснивача Новинско-издавачког д.о.о. „Хет Нап” 

7. Давање мишљења о пословном извештају за 2019. годину Издавачког 
завода „Форум”  

8. Давање мишљења о завршном рачуну за 2019. годину Издавачког завода 
„Форум”  

9. Давање мишљења о плану и програму рада за 2020. годину Издавачког 
завода „Форум”  

10. Давање мишљења о финансијском плану за 2020. годину Издавачког 
завода „Форум”  

11. Давање мишљења на извештај о пословању и завршни рачун за 2019. 
годину Завода за културу војвођанских мађара 

12. Давање мишљења на план рада и финансијски план за 2020. годину 
Завода за културу Војвођанских мађара 

13. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Фондације „Панонија” 

14. Давање мишљења на извештај о раду и завршни рачун за 2019. годину 
Студентског дома „Европа” из Новог Сада 

15. Сагласност на финансијски план за 2020. годину Образовно-културне 
установе „Cnesa” у Кањижи 

16. Сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину Библиотеке 
„Ержебет Јухас” у Бачкој Тополи 

17. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Библиотеке „Габор Сарваш” у Ади 

18. Сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину Библиотеке 
„Габор Сарваш” у Ади  

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања предлога о 
бодовању такмичења ученика основних и средњих школа у иностранству 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању мишљења у вези мреже 
предшколских установа у граду Суботица 

21. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
избора директора Предшколске установе „Пава Сударски” у Новом 
Бечеју 

22. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
избора директора Предшколске установе „Вељко Влаховић” у Темерину 

23. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе „Моша Пијаде” у 
Иванову 
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24. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе  
„Петефи Шандор” у Бечеју 

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне музичке школе 
„Стеван Христић” у Апатину 

26. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе 
„Светозар Марковић” у Бачком Градишту 

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

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора 
Основне школе „Вук Караџић” у Вршцу 

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Медицинске школе „7. април” у Новом 
Саду 

30. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
разрешења директора Предшколске установе „Радост” у Србобрану 

31. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
замене чланова управног одбора Предшколске устане 
„Чика Јова Змај” у Ади 

32. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
замене члана школског одбора Основне школе 
„Милоје Чиплић” у Новом Бечеју 

33. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
замене чланова школског одбора Гимназије и стручне 
школе „Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу 

34. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
замене чланова Управног одбора Студентског културног 
центра у Новом Саду 

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

36. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
замене члана Управног одбора Дома ученика „Ангелина Којић - Гина” 
у Зрењанину 

37. Сагласност на одлуку Извршног одбора  о давању мишљења у вези плана 
уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију 
Електротехничке и грађевинске школе „Никола Тесла” у Зрењанину 

38. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези плана 
 



• 4 • 
 

уписа за специјализацију Медицинске школе „7. април” 
у Новом Саду 

39. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању мишљења 
о плану уписа за доквалификацију Електротехничке  
и грађевинске школе „Никола Тесла” у Зрењанину 

40. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању мишљења 
о плану уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију 
Електротехничке школе „Михајло Пупин” у Новом Саду 

41. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању  
претходне сагласности за издавање уџбеника и других 
наставних средстава из мађарског језика и књижевности за други разред 

42. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора директора 
Историјског архива Суботица 

43. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области културе општине Мали Иђош 

44. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области културе општине Нови Кнежевац 

45. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области информисања општине Ковачица 

46. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области информисања града Зрењанина 

47. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области информисања општине Бечеј 

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

49. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области информисања општине Нови Бечеј 

50. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области информисања града Сомбор 

51. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области информисања општине Тител 

52. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области информисања општине Бачка Паланка 

53. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области информисања града Суботица 

54. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области информисања града Кикинда 

55. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области информисања општине Оџаци 

56. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези  
конкурса из области информисања општине Србобран 
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57. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању мишљења 
о називу улица у граду Нови Сад 

58. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању мишљења 
о називу улица у граду Нови Сад 

59. Сагласност на одлуку Извршног одбора о давању мишљења 
о називу улица у општини Темерин 

60. Разно 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет је усвојио дневни ред са 12. редовне седнице. 

Савет је потом прешао на разматрање тачака дневног реда: 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање записника са 11. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
усвојио записник са 11. седнице Националног савета мађарске националне 
мањине. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 2, 3 и 4 заједно дискутује, 
пошто је тема везана за прошлогодишње извештаје и усвајање завршног рачуна 
Националног савета мађарске националне мањине. 

Савет је са 31. гласом за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 2,3 и 4 заједно расправља. 

Прво је Јене Хајнал предложио извештај о раду Савета за 2019. годину, а потом 
је Анико Јерас, председница Извршног одбора савета представила финансијски 
извештај и завршни рачун Савета за 2019. годину. 

У расправи су учестововали: Ибоља Де Негри, Чаба Пашко, Золтан Месарош, 
Ференц Жолдош, Геза Кучера, Анико Јерас, Јене Хајнал. 

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање годишњег извештаја о раду 
Националног савета мађарске националне мањине за 2019. годину 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/H/1/2020): 
1. Савет усваја извештај о раду за 2019. годину. 
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање финансијског извештаја 
Националног савета мађарске националне мањине за 2019. годину 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/H/2/2020): 
1. Савет усваја финансијски извештај за 2019. годину. 
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2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање завршног рачуна Националног 
савета мађарске националне мањине за 2019. годину 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/H/3/2020): 
1. Савет усваја завршни рачун за 2019. годину. 
Текст завршног рачуна представља саставни део одлуке. 
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
Ова одлука се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разрешење чланова и именовање нових 
чланова тела овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког д.о.о. „Мађар Со” 

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

У расправи су учествовали: Ференц Жолдош, Јене Хајнал. 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/V/1/2020): 
1. Савет разрешава Тело овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког 
д.о.о. „Мађар Со” у следећем саставу: 

1. Јожеф Лимбургер председник из Новог Сада, дипломирани правник; 
2. Иштван Бенчик члан из Суботице, професора биологије; 
3. Арпад Фремонд члан из Пачира, мастер професор разредне наставе; 
4. Др Имре Нађ из Темерина, доктор географских наука; 
5. Арпад Веребељи члан из Дорослова, католичког свештеника; 
6. Жужана Урбан члан из Горњег Брега, мастер професор разредне 
наставе; 

7. Едвина Ердеди члан из Новог Сада, представник запослених, 
      дипломирани правник - мастер; 

8. Ангела Вегвари члан из Новог Сада, представник запослених, инжењер 
графике; 

9. Ерика Кабок члан из Суботице, представник запослених, професор 
мађарског језика и књижевности. 
2. Савет именује Тело овлашћених лица оснивача Новинског-издавачког 
д.о.о. „Мађар-Со” на период од четири године у следећем саставу: 

1. Јожеф Лимбургер председник из Новог Сада, дипломирани правник; 
2. Иштван Бенчик члан из Суботице, професора биологије; 
3. Арпад Фремонд члан из Пачира, мастер професор разредне наставе; 
4. Атила Јухас члан из Сенте, професор мађарског језика и књижевности; 
5. Др Имре Нађ из Темерина, доктор географских наука; 
6. Арпад Веребељи члан из Дорослова, католичког свештеника; 
7. Едвина Ердеди члан из Новог Сада, представник запослених, 

      дипломирани правник - мастер; 
8. Ерика Кабок члан из Суботице, представник запослених, професор 
мађарског језика и књижевности; 

9. Ангела Вегвари члан из Новог Сада, представник запослених, инжењер 
графике. 
3. Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања. 
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Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разрешење чланова и именовање нових 
чланова тела овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког д.о.о. „Хет Нап” 

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

Савет је са 26 гласова за, без гласова против и 4 уздржана, 
Донео следећу одлуку (број: M/V/2/2020): 
1. Савет разрешава Тело овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког 
д.о.о. „Хет Нап” у следећем саставу: 

1. Чила Орос Урбан председник из Новог Кнежевца, пројектни менаџер; 
2. Чила Фараго члан из Суботице, инжењер хиртикултуре; 
3. Елвира Ковач члан из Зрењанина, дипломирани економиста; 
4. Јанош Бренер члан из Суботице, мастер наставник мађарског језика и 
књижевности; 

5. Ливија Барат Тот из Сенте, представник запослених, професор 
мађарског језика и књижевности; 

6. Олга Францишковић из Суботице, представник запослених, дипломирани 
наставник разредне наставне; 

7. Ленард Лацко из Суботице, представник запослених, графички дизајнер; 
2. Савет именује Тело овлашћених лица оснивача Новинско-издавачког д.о.о. 
„Хет Нап” на период од четири године у следећем саставу: 
Чила Орос Урбан председник из Новог Кнежевца, пројектни менаџер; 
2. Чила Фараго члан из Суботице, инжењер хиртикултуре; 
3. Елвира Ковач члан из Зрењанина, дипломирани економиста; 
4. Јанош Бренер члан из Суботице, мастер наставник мађарског језика и 
књижевности; 

5. Ливија Барат Тот из Сенте, представник запослених, професор 
мађарског језика и књижевности; 

6.Роберт Картали из Суботице, представник запослених, дипломирани 
журналист; 

7. Ленард Лацко из Суботице, представник запослених, графички дизајнер. 
3. Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања. 
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник савета је предложио да се о тачкама 7–10 заједно расправља,  
пошто је тема везана за усвајање прошлогодишњих и овогодишњих докумената 
Издавачког завода „Форум”. 

Саве је са 30 гласова за, без гласова противи и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 7–10 заједно расправља. 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета представила тачке 
дневног реда, а потом је господин директор Габор Вираг мл. представио пословни 
извештај за 2019. годину Издавачког завода „Форум” и завршни рачун односно 
план и програм рада за 2020. годину као и финансијски план. 

У расправи су учествовали: Анико Новак, Ференц Жолдош, Габор Вираг мл. 
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СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о пословном извештају за 
2019. годину Издавачког завода „Форум” 

Савет је са 27 гласова за, 2 гласа прозив и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/1/2020): 
1. Савет подржава доношење пословног извештаја за 2019. годину 
Издавачког завода „Форум”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о завршном рачуну за 
2019. годину Издавачког завода „Форум” 

Савет је са 27 гласова за, 1 гласом против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/2/2020): 
1. Савет подржава доношење завршног рачуна за 2019. годину Издавачког 
завода „Форум”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о плану и програму рада 
за 2020. годину Издавачког завода „Форум” 

Савет је са 27 гласова за, 3 гласа против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/3/2020): 
1. Савет подржава доношење плана и програма рада  
за 2020. годину Издавачког завода „Форум”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о финансијском плану за 
2020. годину Издавачког завода „Форум” 

Савет је са 27 гласова за, 3 гласа против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/4/2020): 
1. Савет подржава доношење финансијског плана  
за 2020. годину Издавачког завода „Форум”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 11–12 заједно расправља, 
пошто је тема везана за усвајање прошлогодишњих и овогодишњих докумената 
Завода за културу војвођанских мађара.  

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 11–12 заједно расправља. 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила тачке 
дневног реда, а потом је госпођа директорица Мартина Гонди представила план  и 
програм рада за 2020. годину као и и финансијски план. 
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У расправи су учествовали: Емил Лулић, Ференц Жолдош, Мартина Гонди, 
Јене Хајнал. 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења на извештај о 
пословању и завршни рачун за 2019. годину Завода за културу војвођанских 
мађара 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/5/2020): 
1. Савет подржава доношење извештаја о пословању и завршног рачуна за 
2019. годину Завода за културу војвођанских мађара. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења на план рада и 
финансијски план за 2020. годину Завода за културу Војвођанских мађара 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/6/2020): 
1. Савет подржава доношење плана рада и финансијског плана  
за 2020. годину Завода за културу војвођанских мађара. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2019. годину Фондације „Панонија” 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора предложила тачку 
дневног реда, а потом је управитељ, Иштван Боџони, представио план рада и 
финансијски извештај за 2019. годину Фондације „Панонија”. 

У расправи су учествовали: Ференц Жолдош, Јене Хајнал, Иштван Терновац, 
Иштван Боџони. 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/7/2020): 
1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски 
извештај за 2019. годину Фондације „Панонија”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења на извештај о 
раду и завршни рачун за 2019. годину Студентског дома „Европа” из Новог Сада 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила тачку 
дневног реда, а потом је госпођа директорица Илдико Шнејдер-Шара представила 
извештај о раду и завршни рачун за 2019. годину Студентског дома „Европа” из 
Новог Сада. 

У расправи су учествовали: Ференц Жолдош, Илдико Шнејдер-Шара. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/8/2020): 
1. Савет подржава доношење извештаја о раду и завршног рачуна за 2019. 
годину Студентског дома „Европа” из Новог Сада. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на финансијски план за 
2020. годину Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила тачку 
дневног реда, а потом је госпођа директорица Ерика Надрљански Торнаи 
представила финансијски план за 2020. годину Образовно-културне установе 
„Cnesa” у Кањижи. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/9/2020): 
1. Савет даје сагласност на финансијски план за 2020. годину Образовно-
културне установе „Cnesa” у Кањижи. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСТАНЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и 
финансијски план за 2020. годину Библиотеке „Ержебет Јухас” у Бачкој Тополи 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета предложила тачку 
дневног реда, а потом је госпођа директорица Ева Пеновац Нараи представила план 
рада и финансијски план за 2020. годину Библиотеке „Ержебет Јухас” у Бачкој 
Тополи. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/10/2020): 
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски план за 2020. годину  
Библиотеке „Ержебет Јухас” у Бачкој Тополи. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник савета је предложио да се о тачкама 17 и 18 заједно расправља, 
пошто је тема везана за давање сагласности библиотеци „Сарваш Габор” у Ади на 
прошлогодишњи извештај о раду и финансијски извештај као  и овогодишњи план 
рада и финансијски план. 
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Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 17–18 заједно расправља. 

Тачке 17–18. дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета, а потом је реч добила госпођа директорица Валериа Барна-Коложи 
која је представила прошлогодишњи извештај о раду и финансијски план и 
овогодишњи план рада и финансијски план Библиотеке „Сарваш Габор” у Ади. 

У расправи су учествовали: Ференц Жолдош, Валериа Барна-Коложи. 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2019. годину Библиотеке „Габор Сарваш” у Ади 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/11/2020): 
1. Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај 
за 2019. годину Библиотеке „Габор Сарваш” у Ади. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на план рада и 
финансијски план за 2020. годину Библиотеке „Габор Сарваш” у Ади 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/12/2020): 
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијски план 
за 2020. годину Библиотеке „Габор Сарваш” у Ади. 
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 давања предлога о бодовању такмичења ученика основних и 
средњих школа у иностранству 

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

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/13/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања предлога о 
бодовању такмичења ученика основних и средњих школа у иностранству 
(број: V/Z/13/2020), донет 29. јануара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању мишљења у вези мреже предшколских установа у граду 
Суботица 

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

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/14/2020): 
1 Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о мрежи 
предшколских установа у граду Суботица (број: V/Z/27/2020), донет 12. 
фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 21–36. заједно расправља, 
пошто је тема везана за по 1 избор директора образовне установе, односно 
разрешење и за поступак замене чланова школског и Управног одбора. 

Савет је са 31 гласом за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 21–36 заједно расправља. 

Тачке 21–36. је предложила Анико Јерас, председница Извршног одбора 
Савета. 

У расправи су учествовали: Ференц Жолдош, Анико Јерас, Јене Хајнал, Емил 
Лулић. 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Предшколске установе „Пава Сударски” 
у Новом Бечеју 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/15/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/12/2020), донет 29. јануара 2020. 
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 поступка избора директора Предшколске установе 
„Вељко Влаховић” у Темерину 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/16/2020): 
1 Савет потврђује Закључак у поступку избора директора образовне 
установе (број: V/Z/25/2020), донет 12. фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Моша 
Пијаде” у Иванову 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/17/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/1/2020), донет 8. јануара 2020. 
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 поступка избора директора Основне школе „Петефи 
Шандор” у Бечеју 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/18/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку избора директора образовне 
установе (број: V/Z/6/2020), донет 10. јануара 2020. 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 поступка избора директора Основне музичке школе 
„Стеван Христић” у Апатину 

Савет је са 28 гласова за, без гласова против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/19/2020): 
1. Савез потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора директора 
образовне установе (број: V/Z/2/2020), донет 10. јануара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка избора директора Основне школе 
„Светозар Марковић” у Бачком Градишту 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/20/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/19/2020), донет 5. фебруара 2020. 
године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Јован 
Јовановић Змај” у Хајдучици 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/21/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/18/2020), донет 5. фебруара 2020. 
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 поступка избора директора Основне школе „Вук Караџић” у Вршцу 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/22/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/22/2020), донет 5. фебруара 2020. 
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 поступка избора директора Медицинске школе „7. април” 
у Новом Саду 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/23/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/24/2020), донет 12. фебруара 
2020. 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 поступка разрешења директора Предшколске установе „Радост” у 
Србобрану 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/24/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку разрешења 
директора образовне установе (број: V/Z/23/2020), донет 6. фебруара 2020. 
године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова управног одбора Предшколске устане 
„Чика Јова Змај” у Ади 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/25/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене чланова 
Управног одбора образовне установе (број: V/Z/20/2020), донет дана 5. 
фебруара 2020. 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 поступка замене члана школског одбора Основне школе 
„Милоје Чиплић” у Новом Бечеју 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/26/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене чланова 
школског одбора образовне установе (број: V/Z/11/2020), донет дана 29 
јануара 2020. 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 поступка замене чланова школског одбора Гимназије и 
стручне школе „Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/27/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене чланова 
школског одбора образовне установе (број: V/Z/10/2020), донет дана 29 
јануара 2020. 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 поступка замене чланова Управног одбора Студентског 
културног центра у Новом Саду 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/28/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене чланова 
Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду (број: 
V/Z/18/2020), донет дана 29 јануара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Управног одбора Дома ученика средњих 
школа „Никола Војводић” у Кикинди 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/29/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене чланова 
Управног одбора дома ученика средњих школа (број: V/Z/21/2020), донет 
дана 5. фебруара 2020. 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 поступка замене члана Управног одбора Дома ученика 
„Ангелина Којић - Гина” 
у Зрењанину 

Савет је са 27 гласова за, без гласова против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/30/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене чланова 
Управног одбора дома ученика средњих школа (број: V/Z/26/2020), донет 
дана 12. фебруара 2020. године, 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 37–40. заједно расправља, 
пошто је тема везана за давање мишљења о плану уписа за преквалификацију, 
доквалификацију и/или специјализацију у средњим школама. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, 
једногласно прихватио следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 37–40. заједно расправља. 

Тачке дневног реда 37–40. је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора  о давању мишљења у вези плана уписа за преквалификацију, 
доквалификацију и специјализацију Електротехничке и грађевинске школе 
„Никола Тесла” у Зрењанину 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/31/2020): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за 
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: V/Z/3/2020), 
донет 8. јануара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези плана уписа за специјализацију Медицинске школе „7. април” 
у Новом Саду 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/32/2020): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за 
специјализацију (број: V/Z/5/2020), донет 8. јануара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о плану уписа за доквалификацију 
Електротехничке  и грађевинске школе „Никола Тесла” у Зрењанину 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/33/2020): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за 
доквалификацију (број: V/Z/9/2020), донет 29. јануара 2020. 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 о давању мишљења о плану уписа за преквалификацију, доквалификацију 
и специјализацију Електротехничке школе „Михајло Пупин” у Новом Саду 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/34/2020): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за 
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: V/Z/17/2020), 
донет 5. фебруара 2020. 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 о давању  претходне сагласности за издавање уџбеника и других 
наставних средстава из мађарског језика и књижевности за други  разред 

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

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/35/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника на мађарском језику (број: 
V/Z/37/2020), донет 12. фебруара 2020. 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 поступка избора директора Историјског архива Суботица 
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Ову тачку дневног реда је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/36/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку именовања 
директора Историјског архива Суботица (број: V/Z/15/2020), донет 5. 
фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник Савета је предложио да се о тачкама 43. и 44. заједно расправља, 
пошто је тема везана за давање мишљења о  1-1 конкурсу из области културе у 
локалним самоуправама. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 43–44. заједно расрпавља. 

Тачке дневног реда 43–44. је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области културе општине Мали Иђош 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/37/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе општине Мали Иђош (број: V/Z/14/2020), донет 5. фебруара 2020. 
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 конкурса из области културе општине Нови Кнежевац 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/38/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе општине Нови Кнежевац (број: V/Z/28/2020), донет 12. фебруара 
2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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Председник савета је предложио да се о тачкама 45–56. заједно расправља, 
пошто је тема везана за давање мишљења о 1-1 конкурсу из области информисања 
у локалним самоуправама. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 45–56. заједно расправља. 

Тачке дневног реда 45–56. је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези  конкурса из области информисања општине Ковачица 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/39/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
општине Ковачица (број: V/Z/29/2020), донет 12. фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: A Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања града Зрењанин 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/40/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
града Зрењанина (број: V/Z/30/2020), донет 12. фебруара 2020. 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 конкурса из области информисања општине Бечеј 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/41/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
општине Бечеј (број: V/Z/31/2020), донет 12. фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања града Панчево 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/42/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
града Панчево (број: V/Z/32/2020), донет 12. фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања општине Нови Бечеј 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/43/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
општине Нови Бечеј (број: V/Z/33/2020), донет 12. фебруара 2020. 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 конкурса из области информисања града Сомбора 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/44/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
града Сомбор (број: V/Z/34/2020), донет 12. фебруара 2020. 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 конкурса из области информисања општине Тител 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/45/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
општине Тител (број: V/Z/35/2020), донет 12. фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ПЕДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања општине Бачка Паланка 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/46/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
општине Бачка Паланка (број: V/Z/36/2020), донет 12. фебруара 2020. 
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 конкурса из области информисања града Суботица 

Савет је са 29 гласова за, без гласова против и 1 уздржани,, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/47/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
града Суботица (број: V/Z/41/2020), донет 12. фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕДЕСЕТ ЧЕВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања града Кикинда 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/48/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
града Кикинда (број: V/Z/38/2020), донет 12. фебруара 2020. 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 конкурса из области информисања општине Оџаци. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/49/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
општине Оџаци (број: V/Z/39/2020), донет 12. фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ПЕДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања општине Србобран 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/50/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
општине Србобран (број: V/Z/40/2020), донет 12. фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник савета је предложио да се о тачкама 57–59. заједно расправља, 
пошто је тема везана за по једна давања назива улица у локалним самоуправама. 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак: 
Савет прихвата да се о тачкама 57–59. заједно расправља. 

Тачке дневног реда 57–59. је предложила Анико Јерас, председница Извршног 
одбора Савета. 

ПЕДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању мишљењао називу улица у граду Нови Сад 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/51/2020): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/4/2020), донет 8. јануара 2020. 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 о давању мишљења о називу улица у граду Нови Сад 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/52/2020): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/7/2020), донет 8. јануара 2020. 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 о давању мишљења о називу улица у општини Темерин 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/53/2020): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/16/2020), донет 5. фебруара 2020. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ШЕЗДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разно 

Ференц Жолдош се понудио да ће радо помоћи у изради предстојеће стратегије 
Националног савета мађарске националне мањине. У вези избора се интересовао на 
који начин ће Национални савет мађарске националне мањине доставити своје 
мишљење?  

Председник Савета се захвалио на понуђеној помоћи. Одговарајући на 
постављено питање у вези мишљења о листама мађарских странака за изборе у 
Србији, навео је да с обзиром да је реч о потпуно новом делокругу, служба Савета 
се још договора са Изборним комисијама о процесу давања мишљења; исто тако је 
изразио наду, да ниједна странка неће злоупотребити мере које су загарантоване 
националним мањинама и процена истински мањинских странака биће јасна за 
поједине изборне комисије и без мишљења Националног савета мађарске 
националне мањине. Савет ће разматрајући захтеве овог типа, гледати циљеве 
наведене у статуту странке, досадашње активности и резултате, јер наш једини 
интерес може бити само да се одрже демократски избори у Србији 

Након што није било више питања, односно предлога, председник Савета је 
као информацију навео, да се тачан датум следеће седнице Националног савета 
мађарске националне мањине још не зна jer зависи од количине материјала. 

Председавајући је окончао је окончао 12. седницу Националног савета 
мађарска националне мањине у 13 часова и 37 минута. 

  
………………………………… 

Бригита Петер, 
записничар 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине 

 



 Република Србија 
Деловодни број: M/V/3/2020 
Суботица, 12. април 2019. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
  
 
На основу члана 14. става 1. тачке ц) 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 3. априла 2020. године донео следећи 

РЕШЕЊЕ 
 О ЗАМЕНИ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 

МАЂАРКСЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Члан 1. 
Савет разрешава из чланства Одбора за културу Савета Др Ерику Бенце из 

Купусине, факултетског професора, из разлога што је дана 2. фебруара 2020. године 
доставила своју својеручно потписану оставку. 

Члан 2. 
Савет именује Шандора Керекеша из Суботице, наставника уметности у пензији 

за члана Одбора за културу Савета до истека текућег мандата истог тела. 

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

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 

Образложење 

Др Ерика Бенце из Купусине, факултетски професор је дана 2. фебруара 2020. године 
дала своју својеручно потписану оставку на место члана Одбора за културу Савета на 
основу којег је Савет донео одлуку као у диспозитиву. 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/V/4/2020 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
На основу члана 117. става 3. Закона о националним саветима националних мањина 
(Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 20/2014 – одлука УС, 55/2014 и 
47/2018), члана 14. става 1. тачке з) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) и члана 
1. Решења о избору независног ревизора Националног савета мађарске националне 
мањине (донетог 29. новембра 2019. године под бројем M/V/20/2019.) Национални 
савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој седници 
одржаној 3. априла 2020. године донео следеће 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА БУЏЕТСКУ 2019. 
ГОДИНУ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Члан 1. 
Савет усваја Извештај независног ревизора за буџетску 2019. годину Националног 

савета мађарске националне мањине, који је припремило независно ревизорско д.о.о. 
ЕуроАудит из Београда. 

Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу првог дана након објављивања. 

Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

На основу члана 117. става 3. Закона о националним саветима националних мањина 
(Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 20/2014 – одлука УС, 55/2014 и 
47/2018) правилност трошења финансијских средстава од стране Савета су предмет 
ревизије од стране независног ревизора. Савет је за обављање овог задатка на својој 
седници 29. новембра 2019. године изабрао независно ревизорско д.о.о. ЕуроАудит из 
Београда, које је свој извештај доставио Савету 17. марта 2020. године. 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/54/2020 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА 

„ФОРУМ” 

Члан 1. 
Савет подржава измену Правилника о организацији рада и систематизацији радних 

места Издавачког завода „Форум”. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Издавачки завод „Форум” се 12. марта 2020. године обратио Савету са захтевом под 
бројем 74/2020. за давање мишљења о измени Правилника о организацији рада и 
систематизацији радних места. Након увида у документ, Савет је одлучио као у 
диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/55/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ Д.О.О. „МАЂАР СО” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 

Новинско-издавачког д.о.о. „Мађар Со”. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Новинско-издавачко д.о.о. „Мађар Со” се 25. марта 2020. године обратило Савету са 
захтевом број 078. за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај за 
2019. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/56/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПЛАНА РАДА 

И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ 
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ Д.О.О. „МАЂАР СО” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на измене плана рада и финансијског плана за 2020. годину 

Новинско-издавачког д.о.о. „Мађар Со”. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Новинско-издавачко д.о.о. „Мађар Со” се 25. марта 2020. године обратило Савету са 
захтевом број 077. за давање сагласности на измене плана рада и финансијског плана за 
2020. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/57/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ Д.О.О. „ХЕТ НАП” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијског извештаја за 2019. годину 

Новинско-издавачког д.о.о. „Хет Нап”. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Новинско-издавачко д.о.о. „Хет Нап” се 12. марта 2020. године обратило Савету са 
захтевом број 67/2020. за давање сагласности на извештај о раду и финансијски 
извештај за 2019. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/58/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ 

ФОНДАЦИЈЕ „ЛАСЛО СЕКЕРЕШ” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 

Фондације „Ласло Секереш”. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Фондација „Ласло Секереш” се 27. марта 2020. године обратила Савету са захтевом број 
SZLA:XVIII-030/2020. за давање сагласности на извештај о раду и финансијски 
извештај за 2019. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/59/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ ФОНДАЦИЈЕ ВОЈВОЂАНСКА РВАЧКА 

АКАДЕМИЈА 

Члан 1. 
Савет подржава доношење извештаја о раду и финансијског извештаја за 2019. 

годину Фондације Војвођанска рвачка академија. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Фондација Војвођанска рвачка академија са седиштем у Кањижи се 27. марта 2020. 
године обратила Савету са захтевом за давање мишљења о извештају о раду и 
финансијском извештају за 2019. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као 
у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/60/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ЛАЈОШ ТУРЗО” ИЗ СЕНТЕ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 

Културно-образовног центра „Лајош Турзо” из Сенте. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Културно-образовни центар „Лајош Турзо” из Сенте се 11. марта 2020. године обратило 
са захтевом за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. 
годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број:M/Z/61/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
И ФИНАНСИЈКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ 

ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „CNESA” У КАЊИЖИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 

Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Образовно-културне установе „Cnesa” из Кањиже се 25. марта 2020. године обратила 
са захтевом за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. 
годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/62/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ 
БИБЛИОТЕКЕ „ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС” ИЗ БАЧКЕ ТОПОЛЕ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 

Библиотекe „Ержебет Јухас” Бачкој Тополи. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Библиотека „Ержебет Јухас” из Бачке Тополе се 2. марта 2020. године обратила Савету 
са захтевом број 19/2020. за давање сагласности на извештај о раду и финансијски 
извештај за 2019. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/63/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ 
БИБЛИОТЕКЕ „АТИЛА ЈОЖЕФ” ИЗ КАЊИЖЕ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 

Библиотеке „Атила Јожеф” из Кањиже. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Библиотека „Атила Јожеф” из Кањиже се 26. марта 2020. године обратила Савету са 
захтевом број 00-41/20. за давање сагласности на извештај о раду и финансијски 
извештај за 2019. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/64/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ 

БИБЛИОТЕКЕ МАЛИ ИЂОШ 

Члан 1. 
Савет даје сагласности на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 

Библиотеке Мали Иђош. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Библиотека Мали Иђош се 26. марта 2020. године обратила Савету са захтевом број 
8/2020. за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. 
годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/65/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ 
СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ КАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА 

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

мађарског камерног позоришта. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Сенћанско мађарско камерно позориште се 12. марта 2020. године обратило Савету са 
захтевом за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. 
годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/66/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ 
ПОЗОРИШТА „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ” У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 

Позоришта „Деже Костолањи” из Суботице. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Позориште „Деже Костолањи” у Суботици се 9. марта 2020. године обратио Савету са 
захтевом број 107/2020. за давање сагласности на извештај о раду и финансијски 
извештај за 2019. годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/67/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СЕНТА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 

Историјског Архива Сента. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Историјски Архив Сента се 28. марта 2020. године обратио Савету са захтевом број 011-
33/2. за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину. 
Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/68/2020. 
Суботица, 3. април 2020. 

 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ 

МУЗЕЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 

Музеја Општине Бачка Топола. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Музеј Општине Бачка Топола се 2. марта 2020. године обратила Савету са захтевом број 
39/2019. за давање сагласности на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. 
годину. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/69/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА  
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ 

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

школа у Општини Мали Иђош (број: V/Z/62/2020), донет дана 16. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. марта 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о мрежи 
основних школа у Општини Мали Иђош, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/70/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ” У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ 

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

образовне установе (број: V/Z/42/2020), донет дана 24. фебруара 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. фебруара 2020. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Основне школе „Вук Караџић” у Бачкој Паланци, 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/71/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

образовне установе (број: V/Z/53/2020), донет дана 2. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. фебруара 2020. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Основне школе „Братство–јединство” у Бездану, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/72/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ” У ФЕКЕТИЋУ 

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

образовне установе (број: V/Z/56/2020), донет дана 2. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. фебруара 2020. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Основне школе „Никола Ђурковић” у Фекетичу, 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/93/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИЈЕ  
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ” У СЕНТИ 

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

образовне установе (број: V/Z/66/2020), донет дана 27. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. марта 2020. године је примљен захтев у поступку избора директора Гимназије 
са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи” у Сенти, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/94/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА” У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

образовне установе (број: V/Z/68/2020), донет дана 27. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. марта 2020. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Никола Тесла” у Бачкој Тополи, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/95/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ” У ПАЛИЋУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одвора у поступку замене члана школског 

одбора образовне установе (број: V/Z/67/2020), донет дана 27. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. марта 2020. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора Основне школе „Мирослав Антић” у Палићу, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/73/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

МИШЉЕЊА О ПЛАНУ УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ  
И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ 

„НИКОЛА ТЕСЛА” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/59/2020), донет дана 10. марта 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 5. марта 2020. године је примљен захтев за давање мишљења о плану уписа за 
преквалификацију и доквалификацију Електротехничке и грађевинске школе „Никола 
Тесла” у Зрењанину, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/74/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК ПОД НАСЛОВОМ 
„МУЗИЧКА КУЛТУРА” ЗА УЧЕНИКЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

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

поступку одобрења уџбеника на мађарском језику (број: V/Z/43/2020), донет дана 24. 
фебруара 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. јануара 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника под насловом „Музичка култура” за ученике шестог 
разреда, 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/75/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У СОМБОРУ 

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

Градског музеја у Сомбору (број: V/Z/58/2020), донет дана 10. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. марта 2020. године је примљен захтев у поступку именовања директора 
Градског музеја 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/76/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА  
ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању предлога о расподели 

средстава на конкурсу из области културе Покрајинског секретаријата за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама (број: V/Z/63/2020), донет дана 20. марта 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. марта 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, 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/77/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 

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

V/Z/55/2020), донет дана 2. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. фебруара 2020. 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/78/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ГРАДА НОВИ САД 

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

Града Нови Сад (број: V/Z/64/2020), донет дана 20. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. марта 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
Града Нови Сад, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/79/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА  
МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  

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

области информисања Министарства културе и информисања (број: V/Z/48/2020), 
донет дана 24. фебруара 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. фебруара 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области 
информисања Министарства културе и информисања, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/80/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 
КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

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

информисања Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама (број: V/Z/60/2020), донет дана 10. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. марта 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, 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/81/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

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

информисања Општине Нова Црња (број: V/Z/44/2020), донет дана 24. фебруара 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. фебруара 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области 
информисања Општине Нова Црња, 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/82/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА ВРШАЦ 

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

информисања Града Вршац (број: V/Z/36/2020), донет дана 24. фебруара 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. фебруара 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области 
информисања Града Вршац, 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/83/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ КУЛА 

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

информисања Општине Кула (број: V/Z/46/2020), донет дана 24. фебруара 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. фебруара 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области 
информисања Општине Кула, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/84/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ВРБАС 

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

Врбас (број: V/Z/47/2020), донет дана 24. фебруара 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. фебруара 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области 
информисања општине Врбас, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/85/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ АПАТИН 

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

информисања Општине Апатин (број: V/Z/49/2020), донет дана 24. фебруара 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. фебруара 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области 
информисања 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. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/86/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

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

информисања Општине Темерин (број: V/Z/50/2020), донет дана 24. фебруара 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. фебруара 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области 
информисања Општине Темерин, 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/87/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ЧОКА 

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

(број: V/Z/57/2020), донет дана 2. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. фебруара 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области 
информисања 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/88/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА НОВИ САД 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области културе града Нови Сад 

(број: V/Z/61/2020), донет дана 10. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. марта 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
града Нови Сад, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/89/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ГРАДУ ЗРЕЊАНИН 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о називу улица 

(број: V/Z/51/2020), донет дана 2. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. фебруара 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу 
улица у Граду Нови Сад, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/90/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ГРАДУ НОВИ САД 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о називу улица 

(број: V/Z/52/2020), донет дана 2. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. фебруара 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу 
улица у Граду Нови Сад, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/91/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ГРАДУ СОМБОР 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о називу улица 

(број: V/Z/54/2020), донет дана 2. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. фебруара 2020. године је примљен захтев вези давања мишљења о називу 
улица у Граду Сомбор, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/92/2020. 

Суботица, 3. април 2020. 
 

 
 
 

 
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 3. априла 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ГРАДУ НОВИ САД 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: V/Z/65/2020), 

донет дана 27. марта 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. марта 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу улица 
у граду Нови Сад, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 


