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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 27. 

електронске седнице Националног савета мађарске националне мањине (у даљем 

тексту: Савет) следећи 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

На основу члана 20 и 22 Пословника Националног савета мађарске националне 
мањине, Председник је дана 7. децембра 2021. године послао материјал за седницу 
и гласачке листиће за 27. електронску седницу, на које су чланови Савета могли 

гласати до 10. децембра 2021. године о следећим тачкама дневног реда: 

1. Усвајање извода записника са 26. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

2. Предлог за именовање директора Студентског дома 
„Европа” у Новом Саду 

3. Давање мишљења о измени правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места Завода за културу војвођанских мађара 

4. Давање сагласности на план рада и финансијски план за 
2022. годину д.о.о. за Новинско-издавачку делатност „Мађар Со” 

5. Давање сагласности на план рада и финансијски план за 
2022. годину д.о.о. за Новинско-издавачку делатност „Хет Нап” 

6. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о измени финансијског плана за 
2021. годину Издавачког завода „Форум” 

7. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о измени и допуни финансијског плана 
за 2021. годину Студентског дома „Европа” у Новом Саду 

8. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о измени и допуни одлуке 
о мрежи основних школа у општини Тител 

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

10. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе 
„Серво Михаљ” у Зрењанину  

11. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе 
„Др Ђорђе Јовановић” у Новом Милешеву  

12. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе „Жарко Зрењанин” у 
Скореновцу 
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13. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Гимназије 
„Светозар Марковић” у Суботици 

14. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора  
Економско-трговинске школе у Сенти 

15. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора 
Дома ученика средњих школа у Сомбору 

16. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора 
Дома ученика средњих школа у Суботици 

17. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене чланова Управног одбора 
предшколске установе „Полетарац” у Оџацима 

18. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора 
предшколске установе „Лабуд Пејовић” у Бечеју 

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Основне школе „Соња Маринковић” у Новом Саду 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора 
Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Србобрану 

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

22. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Школског одбора 
Медицинске школе „7. април” у Новом Саду 

23. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
вези поступка замене члана Управног одбора 
Средњошколског дома у Новом Саду 

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

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности за издавање уџбеника и другог 
наставног средства из мађарског језика и књижевности за ученике осмог 
разреда Завода за уџбенике Београд 

26. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник дигитални свет за ученике 
другог разреда Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

27. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет Музичка 
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култура за ученике другог разреда Гимназије Издавачке куће „Нови 

Логос” у Београду 

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

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о плану уписа за преквалификацију 
и доквалификацију Пољопривредне школе са домом ученика у Бачкој 
Тополи 

30. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења у вези плана уписа за доквалификацију 
у Електротехничкој и грађевинској школи „Никола Тесла” у Зрењанину 

31. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези плана уписа за специјализацију Медицинске школе 
„7. април” у Новом Саду 

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

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

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

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

36. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања мишљења о другој прелиминарној ранг листи  

студената студентског центра у Суботици 

37. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
a у вези поступка замене члана Управног одбора 
Градске библиотеке „Карло Бијелицки” у Сомбору 

38. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Градског  
музеја Бечеј 

39. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању сагласности на расписивање Јавног конкурса 
за именовање директора Образовно-културне установе 
„Cnesa” у Кањижи 

40. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка именовања вршиоца дужности 

директора Културно-образовног центра „Турзо Лајош” у Сенти 
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41. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора 
Арт биоскопа „Александар Лифка” у Суботици 

42. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области културе града Вршца 

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

44. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези конкурса из области културе града Митровице 

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

информисања града Зрењанина 

46. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у граду Суботица 

47. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у граду Новом Саду 

48. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о називу улица у граду Зрењанин 

49. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о предлогу за именовање представника  
Савета за међунационалне односе општине Пландиште 

У року су гласали: Наталиа Бачик Леринц, Агнеш Бајус Конц, Андраш 

Балоги, Габор Гергељ Барат, Андраш Боја, Кристина Чикош, Габор Долински, 

Ибоља Де Негри, 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, мр Чаба Пашко, Атила 
Перпауер, Кристина Петер, Марко Петкович, Иштван Шаркези, Јожеф Слако, 
Иштван Терновац, Мариана Туркал, Ерика Веребеш Крнач, др Агота Виткај Кучера 
и др Ференц Жолдош. 

Није гласала: др Анико Новак. 

У онлајн гласању је учествовало 34 чланова, и на основу пристиглих гласова, 
радно тело је све време имало кворум. 

Гласове је пребројала и припремила записник: Бригита Петер Бата. 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање извода записника са 26. редовне 
седнице Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 34 гласа за, без против и без уздржаних. 
једногласно усвојио извод записника са 26. редовне седнице  
Националног савета мађарске националне мањине. 
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ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Предлог за именовање директора Студентског 
дома „Европа” у Новом Саду 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/341/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења о измени правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места Завода за културу 
војвођанских мађара 

Савет је са 31 гласова за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/342/2021): 
1. Савет подржава усвајање измене Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места Завода за културу војвођанских мађара. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на план рада и 

финансијски план за 2022. годину д.о.о. за Новинско-издавачку делатност „Мађар 
Со” 

Савет је са 30 гласова за, 3 против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/343/2021): 
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијског плана за 2022. годину 
д.о.о. за новинско-издавачку делатност „Мађар Со”. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање сагласности на план рада и 

финансијски план за 2022. годину д.о.о. за Новинско-издавачку делатност „Хет 
Нап” 

Савет је са 31 гласова за, 1 против и 2 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/344/2021): 
1. Савет даје сагласност на план рада и финансијског плана за 2022. годину 
д.о.о. за новинско-издавачку делатност „Хет Нап”. 
2. Овај закључак ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о измени финансијског плана за 2021. годину Издавачког 
завода „Форум” 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/345/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о измени и допуни финансијског плана за 2021. годину 
Студентског дома „Европа” у Новом Саду 

Савет је са 31 гласова за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/346/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења о измени и допуни одлуке о мрежи основних школа у општини 

Тител 

Савет је са 33 гласова за, без против и 1 уздржан, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/347/2021):  
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе „Вук Караџић” у Бајмоку 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/348/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/317/2021), донет дана 2. новембра 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе „Серво Михаљ” у Зрењанину 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/349/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/329/2021), донет дана 19. 
новембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Др Ђорђе Јовановић” у 
Новом Милешеву 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/350/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора директора 
образовне установе (број: V/Z/333/2021), донет дана 22. новембра 2021. 

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

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Жарко Зрењанин” у 
Скореновцу 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/351/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/340/2021), донет дана 3. децембра 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Гимназије „Светозар Марковић” у 
Суботици 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/352/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/308/2021), донет дана 26. октобра 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора  Економско-трговинске школе у Сенти 
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Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/353/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/341/2021), донет дана 3. децембра 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Дома ученика средњих школа у Сомбору 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/354/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/307/2021), донет дана 26. октобра 
2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Дома ученика средњих школа у Суботици 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/355/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/319/2021), донет дана 2. новембра 
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 поступка замене чланова Управног одбора предшколске установе 
„Полетарац” у Оџацима 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/356/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Управног одбора предшколске установе 
„Лабуд Пејовић” у Бечеју 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/357/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Основне школе „Соња 
Маринковић” у Новом Саду 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/358/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана Управног одбора Основне школе „Јован Јовановић 
Змај” у Србобрану 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/359/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Основне школе „Јован 

Јовановић Змај” у Новом Кнежевцу 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/360/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Школског одбора Медицинске школе „7. 

април” у Новом Саду 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/361/2021): 
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. 
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 вези поступка замене члана Управног одбора Средњошколског дома у 
Новом Саду 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/362/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка замене чланова Управног одбора Студентског 
културног центра у Новом Саду 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/363/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора о давању претходне сагласности за издавање уџбеника и другог наставног 
средства из мађарског језика и књижевности за ученике осмог разреда Завода за 
уџбенике Београд 

Савет је са 34 гласа за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/364/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању претходне сагласности на уџбеник дигитални свет за 
ученике другог разреда Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

Савет је са 34 гласа за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/365/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 34 гласа за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/366/2021): 
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. 
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 о давању претходне сагласности на уџбеник за предмет Историја за ученике 
другог разреда Гимназије Издавачке куће „Нови Логос” у Београду 

Савет је са 34 гласа за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/367/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о плану уписа за преквалификацију и 

доквалификацију Пољопривредне школе са домом ученика у Бачкој Тополи 

Савет је са 34 гласа за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/368/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног одбора 
о давању мишљења у вези плана уписа за доквалификацију у Електротехничкој и 

грађевинској школи „Никола Тесла” у Зрењанину 

Савет је са 34 гласа за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/369/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези плана уписа за специјализацију Медицинске школе „7. април” у 
Новом Саду 

Савет је са 34 гласа за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/370/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о плану уписа за 
специјализацију (број: V/Z/330/2021), донет дана 19. новембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 31 гласом за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/371/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената (број: V/Z/320/2021), донет дана 2. 
новембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 31 гласом за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/372/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената (број: V/Z/325/2021), донет дана 8. 
новембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ 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 31 гласом за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/373/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената (број: V/Z/326/2021), донет дана 8. 
новембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 31 гласом за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/374/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената (број: V/Z/327/2021), донет дана 8. 

новембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о другој прелиминарној ранг листи 

студената студентског центра у Суботици 

Савет је са 31 гласом за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/375/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о 
прелиминарној ранг листи студената (број: V/Z/331/2021), донет дана 19. 
новембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора a у вези поступка замене члана Управног одбора Градске библиотеке „Карло 
Бијелицки” у Сомбору 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/376/2021): 
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. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка избора директора Градског музеја Бечеј 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/377/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора Градског музеја Бечеј (број: V/Z/323/2021), донет дана 8. 
новембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању сагласности на расписивање Јавног конкурса за 
именовање директора Образовно-културне установе „Cnesa” у Кањижи 

Савет је са 31 гласом за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/378/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка именовања вршиоца дужности директора Културно-
образовног центра „Турзо Лајош” у Сенти 

Савет је са 31 гласом за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/379/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана Управног одбора Арт биоскопа „Александар 
Лифка” у Суботици 

Савет је са 30 гласова за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/380/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области културе града Вршца 

Савет је са 31 гласом за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/381/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 31 гласом за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/382/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области културе града Сремске Митровице 

Савет је са 32 гласа за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/383/2021): 
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 31 гласом за, без против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/384/2021): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
Града Зрењанин (број: V/Z/322/2021), донет дана 8. новембра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о називу улица у граду Суботици 

Савет је са 33 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/385/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о називу 
улица (број: V/Z/302/2021), донет 15. октобра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
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Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о давању мишљења о називу улица у граду Новом Саду 

Савет је са 33 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/386/2021): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о називу 
улица (број: V/Z/303/2021), донет 15. октобра 2021. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 33 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/387/2021): 
1. Савет потврђује Закључак о давању мишљења о називу улица (број: 
V/Z/328/2021), донет дана 19. новембра 2021. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора о предлогу за именовање представника  Савета за 
међунационалне односе општине Пландиште 

Савет је са 32 гласа за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/388/2021):  
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. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

27. електронска седница Националног савета мађарске националне мањине је 
закључена 10. децембра у 15 часова. Савет је прихватио све изнете предлоге. 

 

………………………………… 

Бригита Бата Петер, 
записничар 

 

P. H. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног 
савета мађарске националне 

мањине 

 



 Република Србија 
Деловодни број: M/V/4/2021 
Суботица, 29. децембар 2021. 

 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
На основу члана 10. става 1. тачке 7а), члана 17. става 1. и 2., као и члана 18. става 1. тачке 
1) Закона о националним саветима националних мањина (Службени гласник Републике 
Србије, бр. 72/2009, 20/2014. – одлука УС, 55/2014. и 47/2018.) и члана 14. става 1. тачке ј) 
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 29. децембра 2021. године донео следеће 

РЕШЕЊЕ  
О УТВРЂИВАЊУ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ЧОКА” ЗА УСТАНОВУ ОД 

ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА МАЂАРСКУ МАЊИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ У СРБИЈИ 

Члан 1. 
Утврђује се да је Културно-образовни центар „Чока”, Маршала Тита 2, 23320 Чока, 

основан од стране Општине Чока, од посебног значаја за очување, унапређење и развој 
културне посебности и националног идентитета за мађарску мањинску заједницу у Србији, 
из разлога што програмска делатност предметне установе у значајној мери доприноси 
очувању идентита мађарске мањинске заједнице. 

Члан 2. 
На основу ове одлуке и након консултације са оснивачем Савет, у складу са 

законом, иницира пренос оснивачких права установе од посебног значаја за мађарску 
националну заједницу из члана 1. на Савет. 

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

Ово решење се објављује на званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Културно-образовни центар „Чока”, чији је оснивач Општина Чока, од 1995. године 
служи као један од најзначајнијих духовних центара мађарске заједнице у северном 
Банату, иако његов основни задатак јесте организовање културног живота у Општини 
Чока делатност центра има утицај на целу регију, јер поред тога што се бави стварањем 
јавних збирки (библиотечких, музејских, галеријских, аматерско уметничких итд.) и 
образовањем одраслих, игра значајну улогу и у организовању и помагању живота у 
зајденици мађарским културним друштвима и цивилним организацијама на локалу и у 
околини. Његови мањи и већи заједнички простори и позоришна сала са више од 300 
места су дом многих позоришних представа, фестивала и већих догађаја.  У њој се налази 
и јавна библиотека са дугом историјом, чија база књига се након Другог светског рата 
оснива на бившој приватној библиотеци браће Ледерер, а која је током година прерасла 



у јавну библиотеку од више од двадесет пет хиљада томова и друга документа, која – 
захваљујући телематичком развоју коју су обезбедили Национални савет мађарске 
националне мањине и интегрисани библиотечки систем „Култо” – сада не само да 
каталогизује, позајмљује или чак пружа приступ примерцима читаонице, већ његови 
токови рада укључују дигитализацију, пружање дигиталног садржаја, архивирање, 
објављивање публикација, мобилну апликацију и дигитално рециклирање. Библиотека 
установе је један од оснивача Библиотечке групе „Капоч”, која обједињује најзначајније 
мађарске јавне и специјалистичке библиотеке у Војводини.  Све ово потврђује нашу 
намеру да Културно-образовни центар „Чока” постане установа од посебног значаја 
Савета.  Имајући у виду да на основу горе наведених установа одговара критеријуму из 
члана 17. става 1. Закона о националним саветима националних мањина, те је Савет 
одлучио као у диспозитиву. 

 

 

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



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/389/2021. 
Суботица, 29. децембар 2021. 

 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке д) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној дана 29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ НАЦИОНАЛНОГ 

САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Члан 1. 
Савет усваја свој годишњи план рада за 2022. годину. 

Текст годишњег плана рада представља саставни део закључка. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/V/5/2021 
Суботица, 29. децембар 2021. 

 

 
 
 

 
 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 117. става 3. Закона о националним саветима националних мањина 
(Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 20/2014 – одлука УС, 55/2014 и 
47/2018) и члана 41. 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 29. 
децембра 2021. године донео следеће 

РЕШЕЊЕ  
О ИЗБОРУ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

Члан 1. 
Савет утврђује обавезу ревизије коришћења остварених прихода у 2021. годинин 

од стране независног ревизора, у складу са законом. 

Члан 2. 
Након разматрања више понуда Савет поверава вршење ревизије из члана 1. 

предузећу д.о.о. ЕуроАудит са седиштем у Београду. 

Д.о.о. ЕуроАудит располаже свим неопходним дозволама потребним за пружање 
услуге спољашње ревизије. 

Члан 3. 
Савет овлашћује председника Савета да са предузећем из става 2. потпише уговор 

о ревизији. 

Члан 4. 
Ово решење ступа на снагу првог дана након дана доношења. 

Ово решење се објављује на званичној веб страници Савета. 

Образложење 

С обзиром да је Национални савет мађарске националне мањине у складу са законом 
обавезан да коришћење остварених прихода подвргне ревизији од стране независног 
ревизора, Савет је на основу више пристиглих понуда одлучио као у диспозитиву. 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/390/2021. 
Суботица, 29. 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 29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

ЗА 2021. ГОДИНУ ФОНДАЦИЈЕ „ЛАСЛО СЕКЕРЕШ” 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на измену финансијског плана за 2021. годину Фондације 

„Ласло Секереш”. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Фондација „Ласло Секереш” се 17. децембра 2021. године обратила Савету са захтевом 
број SZLA: IX-147/2021 за давање сагласности на измену финансијског плана за 2021. 
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/391/2021. 
Суботица, 29. 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 29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЗА 2022. ГОДИНУ ФОНДАЦИЈЕ „ЛАСЛО СЕКЕРЕШ” 

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

„Ласло Секереш”. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Фондација „Ласло Секереш” се 17. децембра 2021. године обратила Савету са захтевом 
број SZLA: IX-147/2021 за давање сагласности на финансијски план 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/392/2021. 
Суботица, 29. 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 29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЗА 2022. ГОДИНУ ФОНДАЦИЈЕ „ПАНОНИЈА” 

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

„Панонија”. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Фондација „Панонија” се 16. децембра 2021. године обратила Савету са захтевом под 
бројем A-465/2021. за давање сагласности на план рада и финансијски план установе 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/393/2021. 
Суботица, 29. 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 29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ПЛАНУ РАДА И ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ  
ЗА 2022. ГОДИНУ СТУДЕНТСКОГ ДОМА „ЕВРОПА” У НОВОМ САДУ 

Члан 1. 
Савет подржава доношење плана рада и финансијског плана за 2022. годину 

Студентског дома „Европа” 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” у Новом Саду се 29. октобра 2022. године обратио Савету са 
захтевом под бројем 852/K/21/I за давање мишљења о плану рада и финансијском плану 
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/394/2021. 
Суботица, 29. 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 29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

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

Члан 1. 
Савет даје сагласност на измену финансијског плана за 2021. годину Мађарске 

предшколске установе и вежбаоне „Вацкор” у Суботици 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Мађарска предшколска установа и вежбаона „Вацкор” у Суботици се 17. децембра 
2021. године обратила са захтевом број 185/2021 за давање сагласности на измену 
финансијског плана установе за 2021. 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/395/2021. 
Суботица, 29. 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 29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЗА 2022. ГОДИНУ МАЂАРСКЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  
И ВЕЖБАОНЕ „ВАЦКОР” У СУБОТИЦИ 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на финансијски план за 2022. годину Мађарске предшколске 

установе и вежбаоне „Вацкор” у Суботици 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Мађарска предшколска установа и вежбаона „Вацкор” у Суботици се 17. децембра 
2021. године обратила са захтевом број 186/2021 за давање сагласности на финансијски 
план установе 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/396/2021. 
Суботица, 29. 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 29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЗА 2022. ГОДИНУ ПОЗОРИШТА „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ” У СУБОТИЦИ 

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

„Деже Костолањи” у Суботици. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Позориште „Деже Костолањи” у Суботици се 20. децембра 2021. године обратило 
Савету са захтевом под бројем 481/2021 за давање сагласности на план рада и 
финансијски план установе 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/397/2021. 
Суботица, 29. 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 29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЗА 2022. ГОДИНУ БИБЛИОТЕКЕ „ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС” У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 

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

„Ержебет Јухас” у Бачкој Тополи. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Библиотека „Ержебет Јухас” у Бачкој Тополи се 21. децембра 2021. године обратила са 
захтевом за давање сагласности на план рада и финансијски план 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/398/2021. 
Суботица, 29. 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 29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЗА 2022. ГОДИНУ БИБЛИОТЕКЕ „АТИЛА ЈОЖЕФ” У КАЊИЖИ 

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

„Атила Јожеф” у Кањижи. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Библиотека „Атила Јожеф” у Кањижи се 20. децембра 2021. године обратила Савету са 
захтевом под бројем 00-162/21. за давање сагласности на план рада и финансијски план 
установе 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/399/2021. 
Суботица, 29. 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 29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ 

МУЗЕЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на финансијски план за 2022. годину Музеја Општине Бачка 

Топола. 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Музеј Општине Бачка Топола се 20. децембра 2021. године обратио Савету са захтевом 
број 254/2021 за давање сагласности на финансијски план 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/400/2021. 
Суботица, 29. 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 
29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА  
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У ГРАДУ СУБОТИЦА 

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

предшколских установа у Граду Суботица (број: V/Z/348/2021), донет дана 13. decембра 
2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. децембра 2021. године је примљен захтев у вези давања мишљења о мрежи 
предшколских установа у Граду Суботица, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом 
о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на 
дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/401/2021. 
Суботица, 29. 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 
29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” У СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋУ 

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

установе (број: V/Z/344/2021), донет дана 13. децембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. децембра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Братство јединство” у Светозар Милетићу, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом 
о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на 
дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/402/2021. 
Суботица, 29. 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 
29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

 У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ФЕЈЕШ КЛАРА” У КИКИНДИ 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/346/2021), донет дана 13. децембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. децембра 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Школског 
одбора Основне школе „Фејеш Клара” 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/403/2021. 
Суботица, 29. 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 
29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ЗАМЕНЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

одбора образовне установе (број: V/Z/349/2021), донет дана 16. децембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/404/2021. 
Суботица, 29. 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 
29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА  
ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „CNESA” У КАЊИЖИ 

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

Образовано-културне установе „Cnesa” у Кањижи (број: V/Z/350/2021), донет дана 20. 
децембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 16. децембра 2021. године је примљен захтев у вези поступка избора директора 
Образовано-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/405/2021. 
Суботица, 29. 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 
29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ПОСТУПКА 

ИЗБОРА ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У БЕЧЕЈУ 

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

библиотеке у Бечеју (број: V/Z/343/2021), донет дана 13. децембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. децембра 2021. године је примљен захтев у поступку избора директора Народне 
библиотеке 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/406/2021. 
Суботица, 29. 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 
29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНОВА  
УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ У МАЛОМ ИЂОШУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Решење Извршног одбора у вези поступка замене члана Управног 

одбора Библиотеке у Малом Иђошу (број: V/V/13/2021) и Закључак у вези поступка замене 
чланова Управног одбора Библиотеке у Малом Иђошу (број: V/Z/345/2021), донет дана 13. 
децембра 2021. године 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. децембра 2021. године је примљен захтев у поступку замене чланова Управног 
одбора Библиотеке у Малом Иђошу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
Делокруга извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуке 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 одлуке Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/407/2021. 
Суботица, 29. 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 
29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЗАМЕНЕ ЧЛАНА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ У МАЛОМ ИЂОШУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Решење Извршног одбора у вези поступка замене члана Надзорног 

одбора Библиотеке у Малом Иђошу (број: V/V/14/2021), донет дана 13. децембра 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. децембра 2021. године је примљен захтев у вези поступка замене члана Надзорног 
одбора Библиотеке у Малом Иђошу, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању 
делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни 
одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/408/2021. 
Суботица, 29. 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 
29. децембра 2021. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ПРЕДЛОГУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

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

савета за међунационалне односе (број: V/Z/347/2021), донет дана 13. децембра 2021. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 22. новембра 2021. године је примљен захтев у вези давања предлога за именовање 
представника Савета за међунационалне односе Општине Бач, у вези којег је, у складу са 
Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске 
националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу 
са Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/409/2021. 
Суботица, 29. 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 29. 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/351/2021), донет дана 20. децембра 2021. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. децембра 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. 


