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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 26. 
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 8. октобра 2021. године сазвао 26. редовну седницу за 
14. октобар 2021. године у Мађарској медијској кући у Суботици. 26. редовна 
седница је одржана у петак 14. октобра 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: Наталија Бачик Леринц, 
Агнеш Бајус Конц, Габор Гергељ Барат, Андраш Боја, Кристина Чикош, Ибоља Де 
Негри, Габор Долински, др Атила Дудаш, , Едвина Ердеди, Роберт Фазекаш, Чила 
Фонтањи, Емеше Ђере Дечов, мр Јене Хајнал, Анико Јерас, Бела Кало, Ана 
Кишимре Серда, Геза Кучера, Габриела Линка Берец, Давид Лошонц, Илдико 
Менђан Плетикосић, др Золтан Месарош, Атила Молнар, др Анико Новак, мр Чаба 
Пашко, Атила Перпауер, Марта Петкович, Иштван Шаркези, Јожеф Слако, Иштван 
Терновац, Мариана Туркал и Ерика Веребеш Крнач. 

Са седнице су одсуствовали следећи чланови: Кристина Петер, др Агота 
Виткај Кучера и др Ференц Жолдош. 

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

На седници је било присутно 31. чланова. Савет је током целе седнице имао 
кворум. 

Позив на седницу је добила Агнеш Новак Катона, в.д директора Мађарске 
предшколске установе и вежбаоне „Вацкор”, као и Габор Вираг, директор 
Издавачког завода Форум. Због оправданог одсуства директора, секретарка Завода 
Илдико Миавец је изнела предлоге измене везано за 5. тачку дневног реда. 

Председник савета је отворио седницу. Рекао је да ће на седници бити донето 
више одлука које се односе на најзначајнији развој програма војвођанских вртића 
Карпатског басена. Овај развој је заправо реализован 26. августа 2021. године, 
свечаном примопредајом Мађарске предшколске установе и вежбаоне „Вацкор”. 

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

Предлог дневног реда: 

1. Усвајање записника са 25. електронске седнице 
Националног савета мађарске националне  мањине 
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2. Усмени извештај председника Националног савета мађарске 
националне мањине о турнеји Салашког позоришта у 2021. години 

3. Именовање чланова Управног одбора Мађарске предшколске 
установе и вежбаоне „Вацкор” у Суботици 

4. Давање сагласности на план рада за 2021–2022. годину 
и финансијски план за 2021. годину Мађарске предшколске 
установе и вежбаоне „Вацкор” у Суботици 

5. Давање мишљења о измени плана и програма рада 
за 2021. годину Издавачког завода „Форум” 

6. Давање мишљења о именовању вршиоца дужности 
директора Сенћанског мађарског камерног позоришта 

7. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о статуту Пољопривредне школе 
са домом ученика у Бачкој Тополи 

8. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о Школском програму 
Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Кањижи 

9. Сагласност на одлуку Извршног одбора a у вези поступка избора 
директора Основне школе „Свети Сава” у Руменци 

10. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка избора 
директора Основне школе „Јован Стерија Поповић” у Вршцу 

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
избора директора Средње школе „Лукијан Мушицки” у Темерину 

12. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замене члана 
школског одбора Основне школе „Карас Каролина” у Хоргошу 

13. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замене чланова 
Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково Коло” у 
Новом Саду 

14. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
a у вези поступка именовања члана стручног актива 
за развојно планирање Мађарске предшколске установе 
и вежбаоне „Вацкор” у Суботици 

15. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења 
о плану уписа за преквалификацију, доквалификацију и 
специјализацију Политехничке школе у Суботици 

16. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о плану уписа за преквалификацију, 
доквалификацију и специјализацију Гимназије и стручне школе  
„Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу 

17. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о плану уписа за преквалификацију 
и доквалификацију Техничке школе у Ади 
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18. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања 
мишљења о плану уписа за преквалификацију и доквалификацију 
Средње медицинске школе „др Ружица Рип” у Сомбору 

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на издавање другог 
наставног средства под насловом „Дигитални свет” за ученике другог 
разреда Издавачке куће „Креативни центар” д.о.о. у Београду 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник 
за предмет историја за ученике осмог разреда Издавачке куће „Klett” у 
Београду 

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

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

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

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

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези именовања члана 
Управног одбора Градске библиотеке у Суботици 

26. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка замене чланова 
Управног одбора Градске библиотеке у Суботици 

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

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе општине Чока 

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези предлога за именовање представника 
Савета за међунационалне односе општине Апатин 

30. Разно 

Савет је са 31 гласом за, без против и без уздржаних, 
једногласно донео следећи закључак са седнице: 
Савет је прихватио дневни ред за 26. редовну седницу. 

Савет је након тога прешао на разматрање тачака дневног реда: 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање записника са 25. електронске седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 
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Савет је са 27 гласова за, 1 против и 3 уздржана,  
једногласно усвојио записник са 25. електронске  
седнице Националног савета мађарске националне мањине 

У расправи су учествовали: Геза Кучера, Јене Хајнал, Емил Лулић. 
 
ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усмени извештај председника Националног 
савета мађарске националне мањине о турнеји Салашког позоришта у 2021. 
години 

Ову тачку дневног реда је предложио Председник Националног савета. 

У расправи су учествовали: Анико Новак, Ерика Веребеш Крнач, Геза Кучера, 
Илдико Менђан Плетикосић, Бела Кало, Чаба Пашко, Давид Лошонц, Јожеф Слако, 
Емил Лулић, Иштван Терновац. 

Савет је са 28 гласова за, 3 против и без уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/314/2021): 
1. Савет потврђује усмени извештај председника о турнеји Салашког 
позоришта у 2021. години. 
Савет подржава у усменом извештају наведене мере председника у вези са 
случајем. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Именовање чланова Управног одбора 
Мађарске предшколске установе и вежбаоне „Вацкор” у Суботици 

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

Савет је са 28 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/V/3/2021): 
1. Савет за чланове Управног одбора Мађарске предшколске установе и 
вежбаоне „Вацкор” у Суботици именује следећа лица на период од четири 
године: 
1) Тинде Шомођи из Бачких Винограда, информатичар, представник 
оснивача; 
2) Едвина Ердеди из Новог Сада, мастер правник, представник оснивача; 
3) Ибоља Веселинов из Хоргоша, васпитач, представник оснивача; 
4) Тамаш Хелфрих из Суботица, васпитач, представник родитеља; 
5) Беата Дулић из Суботице, економиста, представник родитеља. 
2. Ступањем на снагу овог решења престаје мандат привременог Управног 
одбора установе. 
3. Ово решење ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на план рада за 2021–
2022. годину и финансијски план за 2021. годину Мађарске предшколске 
установе и вежбаоне „Вацкор” у Суботици 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета је предложила 
тачку дневног реда, а потом је Агнеш Катона Новак вршилац дужности директора 
представила план рада и финансијски план за 2021. годину Мађарске предшколске 
установе и вежбаоне „Вацкор” у Суботици. 

Савет је са 29 гласова за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/315/2021): 
1. Савет даје сагласност на план рада за 2021–2022. годину и финансијски 
план за 2021. годину Мађарске предшколске установе и вежбаоне „Вацкор” 
у Суботици. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о измени плана и програма 
рада за 2021. годину Издавачког завода „Форум” 

Прво је Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета је предложила 
тачку дневног реда, а потом је Илдико Миавец секретарка Завода представила 
измену плана и програма рада за 2021. годину Издавачког завода „Форум”. 

Савет је са 26 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/316/2021): 
1. Савет подржава доношење измене плана и програма рада за 2021. годину 
Издавачког завода „Форум”. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о именовању вршиоца 
дужности директора Сенћанског мађарског камерног 

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

Савет је са 28 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/317/2021): 
1. Савет подржава именовање Јохана Вишера из Сенте, мастер уметника 
драме и аудиовизуелних уметности за вршиоца дужности директора 
Сенћанског мађарског камерног позоришта. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о статуту Пољопривредне школе са домом ученика у 
Бачкој Тополи 

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

Савет је са 28 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/318/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
статуту образовне установе (број: V/Z/288/2021), донет дана 23. 
септембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

У расправи су учествовали: Илдико Менђан Плетикосић, Јене Хајнал, Роберт 
Фазекаш. 

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о Школском програму Основне школе „Јован Јовановић 
Змај” у Кањижи 

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

Савет је са 30 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/319/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
школском програму образовне установе (број: V/Z/279/2021), донет дана 13. 
септембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

У расправи су учествовали: Јене Хајнал (са места), Илдико Менђан 
Плетикосић (са места). 

Председник савета је предложио да се о тачкама дневног реда 9–14. заједно 
расправља, с обзиром на то да се тема односи на избор директора образовне 
установе, односно дома ученика, члана школског одбора, односно замене чланова 
Управног одбора. 

Савет је са 30 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак са седнице: 
Савет прихвата да се о тачкама 9–14. дневног реда заједно расправља. 

Анико Јерас, председница Извршног одбора Савета је предложила тачке 
дневног реда. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о Школском програму Основне школе „Јован Јовановић 
Змај” у Руменци 

Савет је са 28 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/320/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/280/2021), донет дана 20. 
септембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора у 
вези поступка избора директора Основне школе „Јован Стерија Поповић” у Вршцу 

Савет је са 28 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/321/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/292/2020), донет дана 1. октобра 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Средње школе „Лукијан Мушицки” у 
Темерину 

Савет је са 28 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/322/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/297/2021), донет дана 5. октобра 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана школског одбора Основне школе „Карас 
Каролина” у Хоргошу 

Савет је са 28 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/323/2021): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку замене члана школског одбора 
образовне установе (број: V/Z/281/2021), донет дана 20. септембра 2021. 
године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене чланова Управног одбора Дома ученика средњих 
школа „Бранково Коло” у Новом Саду 

Савет је са 28 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/324/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене чланова 
Управног одбора дома ученика (број: V/Z/283/2021), донет дана 20. 
септембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбораa у вези поступка именовања члана стручног актива за развојно планирање 
Мађарске предшколске установе и вежбаоне „Вацкор” у Суботици 

Савет је са 28 гласова за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/325/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези поступка именовања 
члана стручног актива за развојно планирање образовне установе (број: 
V/Z/298/2021), донет дана 5. октобра 2021. године. 
2 Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник савет је предложио да се о тачкама 15–18. дневног реда заједно 
расправља, с обзиром на то да је тема везана за давање мишљења за 
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију у средњим школама. 

Савет је са 30 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак са седнице: 
Савет прихвата да се о тачкама 15–18. дневног реда заједно расправља. 

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

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења о плану уписа за преквалификацију, 
доквалификацију и специјализацију Политехничке школе у Суботици 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/326/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: 
V/Z/282/2021), донет дана 20. септембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора 
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у вези давања мишљења о плану уписа за преквалификацију, доквалификацију и 
специјализацију Гимназије и стручне школе  „Доситеј Обрадовић” у Новом 
Кнежевцу 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/327/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију (број: 
V/Z/284/2021), донет дана 20. септембра 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења о плану уписа за преквалификацију и 
доквалификацију Техничке школе у Ади 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/328/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/286/2021), донет 
дана 20. септембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења о плану уписа за преквалификацију и 
доквалификацију Средње медицинске школе „др Ружица Рип” у Сомбору 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/329/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о плану 
уписа за преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/293/2021), донет 
дана 1. октобра 2021. године. 
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 19–20. дневног реда заједно 
расправља, с обзиром на то да је тема давање сагласности на уџбенике и друга 
наставна средства. 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак са седнице: 
Савет прихвата да се о тачкама 19–20. дневног реда заједно расправља. 

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

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности на издавање другог наставног средства под 
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насловом „Дигитални свет” за ученике другог разреда Издавачке куће „Креативни 
центар” д.о.о. у Београду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/330/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења другог наставног средства на мађарском језику (број: 
V/Z/277/2021), донет дана 13. септембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет историја за ученике осмог 
разреда Издавачке куће „Klett” у Београду 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/331/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању претходне сагласности у поступку 
одобрења уџбеника на мађарском језику (број: V/Z/278/2021), донет дана 13. 
септембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник савета је предложио да се о тачкама 21–24. заједно расправља, с 
обзиром на то да је тема, давање мишљења о прелиминарној ранг листи студената 
дома ученика средњих школа и факултета. 

Савет је са 29 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак са седници: 
Савет прихвата да се о тачкама 21–24. дневног реда заједно расправља. 

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

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

Савет је са 27 гласова за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/332/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената (број: V/Z/285/2021), донет дана 20. 
септембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења о прелиминарној ранг листи ученика Дома ученика 
средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди 
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Савет је са 27 гласова за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/333/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминрарној ранг листи студената (број: V/Z/287/2021), донет дана 20. 
септембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 27 гласова за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/334/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената (број: V/Z/289/2021), донет дана 23. 
септембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 27 гласова за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/335/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената (број: V/Z/290/2021), донет дана 23. 
септембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Председник савета је предложио да се о тачкама 25–26. дневног реда заједно 
расправља, с обзиром на то да је тема везана за замену члана Управног одбора 
Градске библиотеке у Суботици. 

Савет је са 28 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећи закључак са седнице: 
Савет прихвата да се о тачкама 25–26. дневног реда заједно расправља. 

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

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези именовања члана Управног одбора Градске библиотеке у Суботици 

Савет је са 27 гласова за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/336/2021): 
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1. Савет потврђује Решење о именовању члана Управног одбора Градске 
библиотеке у Суботици (број: V/V/12/2021), донет дана 23. септембра 2021. 
године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене чланова Управног одбора Градске 
библиотеке у Суботици 

Савет је са 27 гласова за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/337/2021): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку замене чланова Управног одбора 
Градске библиотеке у Суботици (број: V/Z/291/2021), донет дана 23. 
септембра 2021. године. 
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 27–28. дневног реда заједно 
расправља, с обзиром на то да је тема давање мишљења на конкурсе из области 
културе. 

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

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

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области културе општине Нови Кнежевац 

Савет је са 27 гласова за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/338/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе Општине Нови Кнежевац (број: V/Z/294/2021), донет дана 1. 
октобра 2021. године. 
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 конкурса из области културе општине Чока 

Савет је са 27 гласова за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/339/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе Општине Чока (број: V/Z/296/2021), донет дана 5. октобра 2021. 
године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези предлога за именовање представника Савета за 
међунационалне односе општине Апатин 

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

Савет је са 27 гласова за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/340/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о предлогу за именовање представника 
Савета за међунационалне односе (број: V/Z/295/2020), донет дана 1. 
октобра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Разно 

Под разно, Илдико Менђан Плетикосић је затражила реч. Питање се односило 
на процедуру у случају  подношење оставке на чланство, и да се на то питање 
одговори на седници. 

Емил Лулић је одговорио на постављено питање. 

Након што више питања, односно предлога није било, председник Савета је 
обавестио радно тело да се следећа редовна седница планира за крај новембра, 
почетак децембра и да се планира још једна седница крајем године. Након тога се 
захвалио присутнима што су дошли. 

Председавајући је окончао двадесет шесту редовну седницу Националног 
савета мађарске националне мањине у 12 часова и 15 минута. 

  
………………………………… 

Бригита Бата Петер, 
Записничар с. р. 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине с.р.  

   

 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/341/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  

СТУДЕНТСКОГ ДОМА „ЕВРОПА” У НОВОМ САДУ  

Члан 1. 
Савет заједно са Фондацијом „Европа” у Новом Саду предлаже именовање Илдико 

Шнејдер-Шара из Будисаве, дипломираног економисте, за директора „Студентског 
дома »Европа« - Európa Kollégium” Egyetemista Központ у Новом Саду. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

„Студентски дом »Европа« - Európa Kollégium” Egyetemista Központ у Новом Саду се 
11. новембра 2021. године обратио Савету са захтевом број 888/K/21/I у вези поступка 
именовања директора установе. Вршећи своја оснивачка права, Савет је одлучио као у 
диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/342/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  
ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА 

Члан 1. 
Савет подржава усвајање измене Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места Завода за културу војвођанских мађара. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Завод за културу војвођанских мађара се 29. новембра 2021. године обратио Савету са 
захтевом број 289/21-II/13 за давање мишљења о измени Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места установе. Вршећи своја оснивачка права, 
Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/343/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 
2022. ГОДИНУ ДОО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ „МАЂАР СО” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада и финансијског плана за 2022. годину ДОО за 

новинско-издавачку делатност „Мађар Со”. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

ДОО за новинско-издавачку делатност „Мађар Со” се 17. новембра 2021. године 
обратило Савету са захтевом број 146. за давање сагласности на план рада и 
финансијског плана за 2022. годину. Вршећи своја оснивачка права, Савет је одлучио 
као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/344/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 
2022. ГОДИНУ ДОО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ „ХЕТ НАП” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на план рада и финансијског плана за 2022. годину ДОО за 

новинско-издавачку делатност „Хет Нап”. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

ДОО за новинско-издавачку делатност „Хет Нап” се 25. новембра 2021. године 
обратило Савету са захтевом број 194/2021. за давање сагласности на план рада и 
финансијског плана за 2022. годину. Вршећи своја оснивачка права, Савет је одлучио 
као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/345/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗМЕНИ  
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ” 

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

финансијског плана за 2021. годину Издавачког завода „Форум” (број: V/Z/301/2021), 
донет дана 15. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 1. октобра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
измене финансијског плана за 2021. годину Издавачког завода „Форум”, у вези којег је, 
у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, због хитности предмета 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/346/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЗА 2021. ГОДИНУ СТУДЕНТСКОГ ДОМА „ЕВРОПА” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о измени и допуни 

финансијског плана за 2021. годину Студентског дома „Европа” у Новом Саду (број: 
V/Z/318/2021), донет дана 2. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. јуна 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о измени и допуни 
финансијског плана за 2021. годину Студентског дома „Европа”, 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/347/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ ТИТЕЛ 

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

Тител (број: V/Z/332/2021), донет дана 19. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. новембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о измени и 
допуни одлуке о мрежи основних школа у Општини Тител, 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/348/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ” У БАЈМОКУ 

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

установе (број: V/Z/317/2021), донет дана 2. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. октобра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Вук Караџић” у Бајмоку, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/349/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЕРВО МИХАЉ” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

установе (број: V/Z/329/2021), донет дана 19. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. новембра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Серво Михаљ” 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/350/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДР ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ” У НОВОМ МИЛОШЕВУ 

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

установе (број: V/Z/333/2021), донет дана 22. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. новембра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Др Ђорђе Јоановић” у Новом Милошеву, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/351/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” У СКОРЕНОВЦУ 

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

установе (број: V/Z/340/2021), донет дана 3. децембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. новембра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Жарко Зрењанин” у Скореновцу, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/352/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У СУБОТИЦИ 

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

установе (број: V/Z/308/2021), донет дана 26. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. октобра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Гимназије 
„Светозар Марковић” у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/353/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ 

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

образовне установе (број: V/Z/341/2021), донет дана 3. децембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. новембра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора 
Економско-трговинске школе у Сенти, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/354/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА 
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СОМБОРУ 

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

образовне установе (број: V/Z/307/2021), донет дана 26. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. октобра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Дома 
ученика средњих школа у Сомбору, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/355/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА 
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СУБОТИЦИ 

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

образовне установе (број: V/Z/319/2021), донет дана 2. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. октобра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Дома 
ученика средњих школа у Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/356/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ” У ОЏАЦИМА 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/304/2021), донет дана 15. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. октобра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
замене чланова Управног одбора Предшколске установе „Полетарац” у Оџацима, 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/357/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЛАБУД ПЕЈОВИЋ” У БЕЧЕЈУ 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/335/2021), донет дана 22. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/358/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ  
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СОЊА МАРИНКОВИЋ” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одобра у вези поступка замене члана 

школског одбора образовне установе (број: V/Z/305/2021), донет дана 15. октобра 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 11. октобра 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана 
Школског одбора Основне школе „Соња Маринковић” у Новом Саду, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/359/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У СРБОБРАНУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одобра у вези поступка замене члана 

школског одбора образовне установе (број: V/Z/306/2021), донет дана 15. октобра 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 14. октобра 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана 
Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Србобрану, у вези којег је, 
у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/360/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ  

ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одобра у вези поступка замене чланова 

школског одбора образовне установе (број: V/Z/309/2021), донет дана 26. октобра 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. октобра 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене чланова 
Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Новом Кнежевцу, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 
 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/361/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „7. АПРИЛ” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одобра у вези поступка замене члана 

школског одбора образовне установе (број: V/Z/334/2021), донет дана 19. новембра 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. новембра 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана 
Школског одбора Медицинске школе „7. април” у Новом Саду, у вези којег је, у складу 
са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/362/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
УПРАВНОГ ОДБОРА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДОМА У НОВОМ САДУ 

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

одбора дома ученика средњих школа (број: V/Z/310/2021), донет дана 26. октобра 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. октобра 2021. године је примљен захтев у поступку замене чланова Управног 
одбора Дома ученика средњих школа у Новом Саду, у вези којег је, у складу са Одлуком 
о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/363/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
УПРАВНОГ ОДБОРА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ 

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

одбора Студентског културног центра у Новом Саду (број: V/Z/315/2021), донет дана 
29. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. октобра 2021. године је примљен захтев у поступку замене чланова Управног 
одбора Студентског културног центра у Новом Саду, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/364/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  
ЗА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГОД НАСТАВНОГ СРЕДСТВА  

ИЗ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ  
ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/314/2021), донет дана 29. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. октобра 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из мађарског језика и 
књижевности за осми разред Завода за уџбенике Београд, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/365/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  
НА УЏБЕНИК ДИГИТАЛНИ СВЕТ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/324/2021), донет дана 8. новембра 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. октобра 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника Дигитални свет за ученике другог разреда Издавачке 
куће „Нови Логос” у Београду, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, 
Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о 
националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио 
на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/366/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

ГИМНАЗИЈЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/336/2021), донет дана 25. новембра 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. октобра 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника за предмет музичка култура за ученике другог разреда 
гимназије Издавачке куће „Нови Логос” у Београду, у вези којег је, у складу са Одлуком 
о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/367/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

ГИМНАЗИЈЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” У БЕОГРАДУ 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/342/2021), донет дана 3. децембра 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. октобра 2021. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника за предмет историја за ученике другог разреда гимназије 
Издавачке куће „Нови Логос” у Београду, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/368/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПЛАНУ УПИСА  
ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ 

СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/311/2021), донет дана 26. октобра 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. октобра 2021. године је примљен захтев у вези плана уписа за 
преквалификацију и доквалификацију Пољопривредне школе са домом ученика у 
Бачкој Тополи, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/369/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА  
ЗА ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ У ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОЈ И ГРАЂЕВИНСКОЈ  

ШКОЛИ „НИКОЛА ТЕСЛА” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

доквалификацију (број: V/Z/313/2021), донет дана 29. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. октобра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за доквалификацију у Електротехничкој и грађевинској школи „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/370/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ  
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „7. АПРИЛ” У НОВОМ САДУ 

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

(број: V/Z/330/2021), донет дана 19. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. новембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за специјализацију Медицинске школе „7. април” у Новом Саду, у вези којег је, 
у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/371/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ  

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

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

ранг листи студената (број: V/Z/320/2021), донет дана 2. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 2. новембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Дома ученика средњих школа „Никола Војводић” 
у Кикинди, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио 
и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/372/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

ранг листи студената (број: V/Z/325/2021), донет дана 8. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. новембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Дома ученика средњих школа у Вршцу, у вези 
којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног 
савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у 
диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, 
као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/373/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

ранг листи студената (број: V/Z/326/2021), донет дана 8. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 4. новембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Студентског центра у Новом Саду, у вези којег је, 
у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/374/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

ранг листи студената (број: V/Z/327/2021), донет дана 8. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 5. новембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената Студентског центра у Суботици, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/375/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

ранг листи студената (број: V/Z/331/2021), донет дана 19. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. новембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о другој 
прелиминарној ранг листи студената Студентског центра у Суботици, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/376/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

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

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ” У СОМБОРУ 

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

библиотеке „Карло Бијелицки” у Сомбору (број: V/Z/300/2021), донет дана 15. октобра 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 7. октобра 2021. године је примљен захтев у поступку замене члана Управног 
одбора Градске библиотеке „Карло Бијелицки” 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/377/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ  

ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА БЕЧЕЈ 

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

музеја Бечеј (број: V/Z/323/2021), донет дана 8. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 5. новембра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Градског 
музеја Бечеј, 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/378/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА  
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  

ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „CNESA” У КАЊИЖИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора Саветау о давању сагласности на 

расписивање јавног конкурса за именовање директора Образовно-културне установе 
„Cnesa” у Кањижи (број: V/Z/337/2021), донет дана 30. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. новембра 2021. године је примљен захтев у вези расписивања јавног конкурса 
за именовање директора Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи, у вези којег 
је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/379/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИМЕНОВАЊА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ТУРЗО ЛАЈОШ” У СЕНТИ 

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

директора Културно-образовног центра „Турзо Лајош” у Сенти (број: V/Z/339/2021), 
донет дана 3. децембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 26. новембра 2021. године је примљен захтев у поступку избора в. д. директора 
Културно-образовног центра „Турзо Лајош” 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/380/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
УПРАВНОГ ОДБОРА АРТ БИОСКОПА ,,АЛЕКСАНДАР ЛИФКА” У СУБОТИЦИ 

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

одбора Арт биоскопа ,,Александар Лифка” у Суботици (број: V/Z/338/2021), донет дана 
3. децембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. новембра 2021. године је примљен захтев у поступку замене члана Управног 
одбора Арт биоскопа ,,Александар Лифка” у Суботици, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у 
складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са 
својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/381/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ГРАДА ВРШЦА 

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

Града Вршца (број: V/Z/299/2021), донет дана 15. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 7. октобра 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
Града Вршца, 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/382/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

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

Општине Сента (број: V/Z/312/2021), донет дана 26. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. октобра 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
Општине Сента, 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/383/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ГРАДА МИТРОВИЦЕ 

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

Града Митровице (број: V/Z/316/2021), донет дана 2. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. октобра 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе 
Града Митровице, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/384/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ГРАДА ЗРЕЊАНИН 

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

Зрењанин (број: V/Z/322/2021), донет дана 8. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. новембра 2021. године је примљен захтев у вези конкурса из области 
информисања Града Зрењанин, 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/385/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ГРАДУ СУБОТИЦИ 

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

(број: V/Z/302/2021), донет 15. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. октобра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу улица 
у Граду Суботици, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/386/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ГРАДУ НОВОМ САДУ 

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

(број: V/Z/303/2021), донет 15. октобра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. октобра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу улица 
у Граду Новом Саду, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/387/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

МИШЉЕЊА О НАЗИВУ УЛИЦА У ГРАДУ ЗРЕЊАНИН 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: V/Z/328/2021), 

донет дана 19. новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. новембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о називу 
улица у Граду Зрењанин, 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/388/2021. 
Суботица, 10. децембар 2021. 

 

 
 
 

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

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ПРЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

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

представника савета за међунационалне односе (број: V/Z/321/2021), донет дана 8. 
новембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 21. октобра 2021. године је примљен захтев у вези давања предлога за именовање 
представника Савета за међунационалне односе Општине Пландиште, 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. 


