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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 13. 
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 31. марта 2020. године послао материјал за 13. 
електронску седницу коју су чланови савета спровели 3. априла 2020. године према 
следећем дневном реду: 
 

1. Усвајање записника са 12. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

2. Замена члана Одбора за културу Националног савета мађарске 
националне мањине 

3. Усвајање извештаја независног буџетског ревизора Националног савета 
мађарске националне мањине за 2019. годину 

4. Давање мишљења на измену правилника о организацији и 
систематизацији радних места Издавачког завода „Форум” 

5. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Новинског-издавачког д.о.о. „Мађар Со”  

6. Сагласност на измену плана рада и финансијског плана за 2020. 
Новинског-издавачког д.о.о. „Мађар Со” 

7. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Новинског-издавачког д.о.о. „Хет Нап ”  

8. Сагласност на извештај о раду и завршни рачун за 2019. годину 
Фондације „Секереш Ласло”  

9. Давање мишљења на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. 
годину Фондације Војвођанска рвачка академија  

10. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Културно-образовног центра „Турзо Лајош” из Сенте 

11. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Културно-образовног центра „Cnesa” из Кањиже 

12. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
библиотеке „Јухас Ержебет” из Бачке Тополе 

13. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
библиотеке „Јожеф Атила” из Кањиже 

14. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Библиотеке Мали Иђош 

15. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Сенћанско мађарско камерног позоришта  
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16. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
позоришта „Костолањи Деже” из Суботице 

17. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Историјског архива Сента 

18. Сагласност на извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Музеја општине Бачка Топола 

19. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о мрежи 
основних школа у општини Мали Иђош 

20. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
избора директора Основне школе „Вук Караџић” из Бачке Паланке 

21. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези поступка 
избора директора Предшколске установе „Братство-јединство ” у Бездану 

22. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе „Никола Ђурковић” у 
Фекетићу 

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

24. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Основне школе 
„Никола Тесла” у Бачкој Тополи 

25. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка замене члана школског одбора Основне школе 
„Мирослав Антић” у Палићу 

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

27. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези давања претходне сагласности  на уџбеник под насловом „Музичка 
Култура” за ученике шестог разреда Завода за уџбенике Београд 

28. Сагласност на одлуку Извршног одбора 
у вези поступка избора директора Градског музеја у Сомбору 

29. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења на 
конкурс из области културе за 2020. годину Покрајинског секретаријата 
за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама 

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

31. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе града Нови Сад 

32. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези у вези конкурса из области 
информисања Министарства културе и информисања  
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33. Сагласност на одлуку Извршног одбора на конкурс из области 
информисања Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање 
и односе са верским заједницама 

34. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања у општини Нова Црња  

35. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања града Вршца  

36. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања у општини Кула 

37. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања у општини Врбас 

38. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања у општини Апатин 

39. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања у општини Темерин 

40. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања у општини Чока 

41. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања града Нови Сад 

42. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о 
називима улица у граду Зрењанину 

43. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о 
називима улица у граду Нови Сад 

44. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о 
називима улица у граду Сомбору 

45. Сагласност на одлуку Извршног одбора у вези давања мишљења о 
називима улица у граду Нови Сад 

Гласали су у року: Чила Абрахам, Наталиа Бачик Леринц, Агнеш Бајус 
Конц, Габор Гергељ Барат, Кристина Чикош, Габор Долински, Ибоља Де Негри, 
др Атила Дудаш, Едвина Ердеди, Роберт Фазекаш, Емеше Ђере Дечов, мр Јене 
Хајнал, Анико Јерас, Бела Кало, Жужана Калмар, Ана Кишимре Серда, Геза 
Кучера, Габриела Линка Берец, Давид Лошонц, Илдико Менђан Плетикосић, др 
Золтан Месарош, Атила Молнар, др Анико Новак, мр Чабо Пашка, Атила 
Перпауер, Кристина Петер, Марта Петкович, Иштван Шаркези, Јожеф Слако, 
Иштван Терновац, Зоран Теслић, Мариана Туркал, Ерика Веребеш Крнач, др 
Агота Виткај-Кучера и др Ференц Жолдош  

Гласове је пребројала и припремила записник: Бригита Петер 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Усвајање записника са 12. редовне седнице 
Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 35 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
усвојио записник са 12. седнице Националног савета мађарске националне 
мањине. 
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ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Замена члана Одбора за културу 
Националног савета мађарске националне мањине 

Савет је са 35 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/V/3/2020): 
1. Савет разрешава из Одбора за културу др Ерику Бенце из Купусине, 
универзитетског професора, пошто је 02. фебруара својеручно поднела 
писмену оставку. 
Савет именује у Одбор за културу Шандора Керекеша из Суботице, 
професора Ликовне културе у пензији до истека мандата радног тела 
2. Ово решење ступа на снагу првог дана након дана доношења. 
Ова решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

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

Савет је са 35 гласова за, без гласова против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/V/4/2020): 
1. Савет усваја извештај независног буџетског ревизора за 2019. годину, 
који је припремио независни ревизор EuroAudit д.о.о. из Београда 
2. Ово решења ступа на снагу првог дана након објављивања. 
Ово решење се објављује на Званичној веб страници Савета. 

 
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења на измену правилника 
о организацији и систематизацији радних места Издавачког завода „Форум” 

Савет је са 31 гласова за, без гласова против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/54/2020): 
1. Савет подржава измену правилника о организацији и систематизацији 
радних места Издавачког завода „Форум”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и финансијски 
извештај за 2019. годину Новинског-издавачког д.о.о. „Мађар Со” 

Савет је са 30 гласова за, 5 без гласова против и без уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/55/2020): 
1. Савет потврђује извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Новинског-издавачког д.о.о. „Мађар Со”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на измену плана рада и 
финансијског плана за 2020. Новинског-издавачког д.о.о. „Мађар Со” 

Савет је са 30 гласова за, без гласова против и без уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/56/2020): 
1. Савет потврђује измену плана рада и финансијског плана за 2020. 
Новинског-издавачког д.о.о. „Мађар Со” 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2019. годину Новинског-издавачког д.о.о. „Хет Нап ” 

Савет је са 30 гласова за, 4 прозив и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/57/2020): 
1. Савет потврђује извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Новинског-издавачког д.о.о. „Хет Нап ”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и завршни 
рачун за 2019. годину Фондације „Секереш Ласло” 

Савет је са 30 гласова за, 5 против и без уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/58/2020): 
1. Савет потврђује извештај о раду и завршни рачун за 2019. годину 
Фондације „Секереш Ласло”. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Анико Новак је додала следећи коментар: администрација конкурса је за 
похвалу, са не сам гласала због других активности. Замерам на основу својих 
начела  

ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Давање мишљења на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2019. годину Фондације Војвођанска рвачка академија 

Савет је са 30 гласова за, 1 против и 4 уздржанa, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/59/2020): 
1. Савет подржава извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Фондације Војвођанска рвачка академија. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и финансијски 
извештај за 2019. годину Културно-образовног центра „Турзо Лајош” из Сенте 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/60/2020): 
1. Савет потврђује извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Културно-образовног центра „Турзо Лајош” из Сенте. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2019. годину Културно-образовног центра „Cnesa” из 
Кањиже 

Савет је са 34 гласa за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/61/2020): 
1. Савет потврђује извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Културно-образовног центра „Cnesa” из Кањиже. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2019. годину библиотеке „Јухас Ержебет” из Бачке 
Тополе 

Савет је са 34 гласa за, без гласова против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/6/2020): 
1. Савет потврђује извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
библиотеке „Јухас Ержебет” из Бачке Тополе. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2019. годину библиотеке „Јожеф Атила” из Кањиже 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/63/2020): 
1. Савет потврђује извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
библиотеке „Јожеф Атила” из Кањиже. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2019. годину Библиотеке Мали Иђош 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/64/2020): 
1. Савет потврђује извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Библиотеке Мали Иђош. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2019. годину Сенћанско мађарско камерног позоришта 

Савет је са 32 гласa за, без против и 3 уздржанa,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/65/2020): 
1. Савет потврђује извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Сенћанско мађарско камерног позоришта. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ШЕСТАНЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2019. годину позоришта „Костолањи Деже” из Суботице 

Савет је са 31 гласом за, без против и 4 уздржана,  
донео следећу одлуку (број: M/Z/66/2020): 
1. Савет потврђује извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
позоришта „Костолањи Деже” из Суботице. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2019. годину Историјског архива Сента 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/67/2020): 
1. Савет потврђује извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Историјског архива Сента. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на извештај о раду и 
финансијски извештај за 2019. годину Музеја општине Бачка Топола 

Савет је са 31 гласом за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/68/2020): 
1. Савет потврђује извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину 
Музеја општине Бачка Топола. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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Илдико Менђан Плетикосић је додала следећи коментар: И даље не могу да 
се сложим с тим, како установа функционише. Са једним запосленим, без сталних 
изложби, у потпуности неприхватљиво. 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези давања мишљења о мрежи основних школа у општини Мали Иђош 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/69/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези давања мишљења о 
мрежи основних школа у општини Мали Иђош (број: V/Z/62/2020),  
донет 16. марта 2020. 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 избора директора Основне школе „Вук Караџић” из Бачке 
Паланке 
 

Савет је са 30 гласова за, без против и 5 уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/70/2020) 
1 Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези поступка избора 
директора образовне установе  (број: V/Z/42/2020),  
донет 24. фебруара 2020. 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 избора директора Предшколске установе „Братство-
јединство ” у Бездану 

Савет је са 30 гласова за, без против и 5 уздржананих, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/71/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези поступка избора 
директора образовне установе (број: V/Z/53/2020), 
донет 2. марта 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка избора директора Основне школе „Никола 
Ђурковић” у Фекетићу 

Савет је са 31 гласом за, без против и 4 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/72/2020): 
1 Савет потврђује Закључак Извршног одбора  у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/56/2020), донет 2. марта 2020. 
године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка избора директора Гимназије са домом ученика 
за талентоване ученике „Бољаи” у Сенти 

Савет је са 33 гласа за, без против и 2 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/93/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку избора 
директора образовне установе (број: V/Z/66/2020),  
донет 27. марта 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези поступка избора директора Основне школе 
„Никола Тесла” у Бачкој Тополи 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/94/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у поступку избора директора образовне 
установе (број: V/Z/68/2020), донет 27. марта 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Илдико Менђан Плетикосић је додала следећи коментар: Изузетно бих 
кандидату указала својим гласом поверење зато што је наставничко веће које је 
суочено са политичким притиском јединствено дало кандидата, превазилазећи 
постављене баријере вишеструких притисака и осуда. 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези поступка замене члана школског одбора Основне школе 
„Мирослав Антић” у Палићу 

Савет је са 30 гласова за, без против и 5 уздржаних, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/95/2020): 
1. Савез потврђује Закључак Извршног одбора у поступку замене члана 
школског одбора образовне установе (број: V/Z/67/2020),  
донет 27. марта 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези плана уписа за преквалификацију и доквалификацију 
Електротехничке и грађевинске школе „Никола Тесла” у Зрењанину 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/73/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези плана уписа за 
преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/59/2020),  
донет 10. марта 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одборау вези давања претходне сагласности  на уџбеник под насловом 
„Музичка Култура” за ученике шестог разреда Завода за уџбенике Београд 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/74/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању претходне 
сагласности у поступку одобрења уџбеника на мађарском језику  
(број: V/Z/43/2020), донет 24. фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одборау вези поступка избора директора Градског музеја у Сомбору 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/75/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку именовања 
директора Градског музеја у Сомбору (број: V/Z/58/2020),  
донет 10. марта 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења на конкурс из области културе за 2020. 
годину Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са 
верским заједницама 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/76/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању предлога о 
расподели средстава на конкурсу из области културе Покрајинског 
секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама (број: V/Z/63/2020), донет 20. марта 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области културе општине Чока 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/77/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе Општине Чока (број: V/Z/55/2020), донет 2. марта 2020. године 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области културе града Нови Сад  

Савет је са 31 гласом за, 1 против и 3 уздржана, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/78/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
културе Града Нови Сад (број: V/Z/64/2020),  
донет дана 20. марта 2020. године. 
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 у вези конкурса из области информисања Министарства 
културе и информисања 

Савет је са 33 гласа за, 1 против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/79/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора Савета у вези конкурса из 
области информисања Министарства културе и информисања (број: 
V/Z/48/2020), донет дана 24. фебруара 2020. године, 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора на конкурс из области информисања Покрајинског 
секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/80/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању предлога о 
расподели средстава на конкурсу из области информисања Покрајинског 
секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама (број: V/Z/60/2020), донет дана 10. марта 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања у општини Нова Црња 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/81/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања Општине Нова Црња (број: V/Z/44/2020),  
донет дана 24. фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања града Вршца 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/82/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања града Вршца (број: V/Z/36/2020), донет дана 24. фебруара 
2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања у општини Кула 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним, 
донео следећу одлуку (број: M/Z/83/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања у општини Кула (број: V/Z/46/2020),  
донет дана 24. фебруара 2020. године, 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања у општини Врбас 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним 
донео следећу одлуку (број: M/Z/84/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања у општини Врбас (број: V/Z/47/2020),  
донет 24. фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 
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ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања у општини Апатин 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним 
донео следећу одлуку (број: M/Z/85/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања у општини Апатин (број: V/Z/49/2020),  
донет 24. фебруара 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања у општини Темерин 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним 
донео следећу одлуку (број: M/Z/86/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања у општини Темерин (број: V/Z/50/2020), донет 24. фебруара 
2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку Извршног 
одбора у вези конкурса из области информисања у општини Чока 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним 
донео следећу одлуку (број: M/Z/87/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања у општини Чока (број: V/Z/57/2020),  
донет 2. марта 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези конкурса из области информисања града Нови Сад 

Савет је са 34 гласа за, без против и 1 уздржаним 
донео следећу одлуку (број: M/Z/88/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса из области 
информисања града Нови Сад (број: V/Z/61/2020),  
донет 10. марта 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 



• 14 • 
 

ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о називима улица у граду Зрењанину 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/89/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о називу 
улица (број: V/Z/51/2020), донет 2. марта 2020. 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 давања мишљења о називима улица у граду Нови Сад 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/90/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о називу 
улица (број: V/Z/52/2020),  
донет 2. марта 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: Сагласност на одлуку 
Извршног одбора у вези давања мишљења о називима улица у граду Сомбору 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/91/2020): 
1. Савет потврђује Закључак Извршног одбора о давању мишљења о називу 
улица (број: V/Z/54/2020),  
донет 2. марта 2020. 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 давања мишљења о називима улица у граду Нови Сад 

Савет је са 35 гласова за, без против и без уздржаних, једногласно 
донео следећу одлуку (број: M/Z/92/2020): 
1. Савет потврђује Закључак у вези конкурса из области информисања 
општине Ковачица (број: V/Z/65/2020), донет 27. марта 2020. године. 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 
Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Након што су сви чланови Националног савета мађарске националне мањине 
гласали, 13. електронска седница Националног савета мађарске националне 
мањине је окончана 3. априла 2020. године. Радно тело је прихватило све предлоге.  

  
………………………………… 

Бригита Петер, 
записничар 

 

М. П. 

………………………………… 

Мр Јене Хајнал, 
Председник Националног 
савета мађарске националне 

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

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗБОРА УПРАВНИКА ФОНДАЦИЈЕ „ПАНОНИЈА” 

Члан 1. 
Савет потврђује Решење Управног одбора Фондације „Панонија” о избору 

управника Фондације „Панонија” под бројем А-262/2020 од дана 3. јула 2020. године 

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

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јула 2020. године је примљен захтев за давање сагласности на избор управника 
Фондације „Панонија”. Након увида у документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/96/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ МУЗЕЈА 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

Члан 1. 
Савет даје сагласност на програм рада за 2021. 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 29. јуна 2020. године обратила Савету са захтевом број 
86/2020 за давање сагласности на програм рада за 2021. годину. Након увида у 
документ, Савет је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/97/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ ДАВАЊА 
МИШЉЕЊА О БРОЈУ МЕСТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ 

ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак о броју места за упис ученика у први разред средњих 

школа на територији Аутономне покрајине Војводине (број: V/Z/85/2020), донет дана 
29. маја 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. маја 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења о броју места за 
упис ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине 
Војводине, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног 
одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/98/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У БАЧКОЈ 
ТОПОЛИ И ПОЧЕТАК ВРШЕЊА ДЕЛАТНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ДОМА 

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

назива средње школе и почетак вршења делатности ученичког дома (број: 
V/Z/101/2020), донет дана 22. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. јуна 2020. године је примљен захтев у вези давања сагласности на промену 
назива Пољопривредне школе у Бачкој Тополи и почетак вршења делатности ученичког 
дома, 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/99/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке и) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЗА 2020. ГОДИНУ ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА „ФОРУМ” 

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

финансијског плана за 2020. годину Издавачког завода „Форум” (број: V/Z/90/2020), 
донет дана 3. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. маја 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку 
измене финансијског плана  Издавачког завода „Форум”, 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/100/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

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

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

образовне установе (број: V/Z/98/2020), донет дана 17. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. јуна 2020. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Петефи Шандор” у Дорослову, 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/101/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ” У ИВАНОВУ 

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

образовне установе (број: V/Z/106/2020), донет дана 25. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 23. јуна 2020. године је примљен захтев у вези поступка избора директора Основне 
школе „Моша Пијаде” у Иванову, 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/102/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА” У АПАТИНУ 

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

образовне установе (број: V/Z/112/2020), донет дана 29. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. јуна 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у поступку избора 
директора Предшколске установе „Пчелица” у Апатину, 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/103/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПОСТУПКА ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ГИМНАЗИЈЕ  
И СТРУЧНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 

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

образовне установе (број: V/Z/113/2020), донет дана 29. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. јуна 2020. године је примљен захтев у вези поступка избора директора  
Гимназије и стручне школе „Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу, у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/104/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА СТЕФАНОВИЋ” У НЕУЗИНИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку избора директора образовне установе (број: 

V/Z/119/2020), донет дана 1. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. јуна 2020. године је примљен захтев у поступку избора директора Основне 
школе „Браћа Стефановић” у Неузини, 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/105/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

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

ДОМА УЧЕНИКА „АНГЕЛИНА КОЈИЋ - ГИНА” У ЗРЕЊАНИНУ 

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

одбора дома ученика средњих школа (број: V/Z/71/2020), донет дана 12. маја 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 29. априла 2020. године је примљен захтев у поступку замене члана Управног 
одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић - Гина” 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/106/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  

У ВЕЗИ ПЛАНА УПИСА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ  
И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ 

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

преквалификацију и доквалификацију (број: V/Z/83/2020), донет дана 22. маја 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. маја 2020. године је примљен захтев у вези давања мишљења у вези плана 
уписа за преквалификацију и доквалификацију Средње медицинске школе у Сенти, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/107/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. 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 ШЕСТОГ РАЗРЕДА  

ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском језику (број: V/Z/70/2020), донет 
23. априла 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 13. марта 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из мађарског језика и 
књижевности за шести разред, 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/108/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  
НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА  

ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ  
ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/72/2020), донет дана 12. маја 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 11. марта 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из математике за трећи 
разред Издавачке куће „Нови Логос”, 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/109/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И 
ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ 

ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/73/2020), донет дана 12. маја 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. априла 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности 
у поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из предмета природа и 
друштво за трећи разред Издавачке куће „Нови Логос”, 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/110/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И 
ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ 
ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/75/2020), донет дана 12. маја 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 27. марта 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из математике за трећи 
разред Издавачке куће „Креативни центар”, 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/111/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И 
ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА  

ПРИРОДА И ДРУШТВО ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ 
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/74/2020), донет дана 12. маја 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. марта 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из предмета природа и 
друштво за трећи разред Издавачке куће „Креативни центар”, 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/112/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК И ДРУГО НАСТАВНО 
СРЕДСТВО ИЗ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА 

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/80/2020), донет дана 14. маја 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 4. маја 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из физике за седми разред 
Издавачке куће „Klett”, 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/113/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И 
ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ 

СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ГЕРУНДИЈУМ” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/77/2020), донет дана 14. маја 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 6. маја 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из математике за седми 
разред Издавачке куће „Герундијум”, 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/114/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК ИЗ ПРЕДМЕТА 
БИОЛОГИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ГЕРУНДИЈУМ” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/76/2020), донет дана 14. маја 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 8. маја 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из биологије за седми разред Издавачке куће 
„Герундијум”, 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/115/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК ИЗ ПРЕДМЕТА 
ГЕОГРАФИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „НОВИ ЛОГОС” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/82/2020), донет дана 22. маја 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 19. маја 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из географије за седми разред Издавачке куће „Нови 
Логос”, 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/116/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И 
ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈА ЗА УЧЕНИКЕ 
СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ГЕРУНДИЈУМ” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/88/2020), донет дана 3. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. маја 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из хемије за седми разред 
Издавачке куће „Герундијум”, 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/117/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И 
ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА ТЕХНИКА  

И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ  
„НОВИ ЛОГОС” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/89/2020), донет дана 3. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. маја 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из предмета техника и 
технологија за седми разред Издавачке куће „Нови Логос”, 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/118/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И 
ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА  

ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/92/2020), донет дана 11. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 20. маја 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из математике за седми 
разред Издавачке куће „Klett”, 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/119/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК ИЗ ПРЕДМЕТА 
ИНФОРМАТИКА И РАЧИНАРСТВО ЗА УЧЕНИКЕ  

СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „KLETT” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/93/2020), донет 11. јуна 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 15. маја 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из предмета информатика и рацунарство за седми разред 
Издавачке куће „Klett”, 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/120/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА И 
ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ 

СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/94/2020), донет дана 11. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јуна 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из математике за седми 
разред Издавачке куће „Бигз школство”, 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/121/2020 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ  
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 30. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА УЏБЕНИК ИЗ ПРЕДМЕТА 
ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  

ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/99/2020), донет дана 22. јуна 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 9. јуна 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из предмета ликовна култура за трећи разред Издавачке 
куће „Бигз школство”, 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/122/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА  
ИЗ ПРЕДМЕТА МУЗИЧКА КУЛТУРА  

ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/100/2020), донет 22. јуна 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. јуна 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника за предмет музичка култура за трећи 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/123/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 30. јула 2020. године донео следећи 

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

ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА 
ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/102/2020), донет 25. јуна 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. јуна 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника за предмет музичка култура за седми 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/124/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 30. јула 2020. године донео следећи 

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

ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА 
ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ГЕРУНДИЈУМ” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/103/2020), донет 25. јуна 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. јуна 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из ликовне културе за седми разред Издавачке куће 
„Герундијум” д. о. о., у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
извршног одбора националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

 
Мр Јене Хајнал, 

председник Националног савета мађарске 
националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/125/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 30. јула 2020. године донео следећи 

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

ЗА ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ 
КУЋЕ „KLETT” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/104/2020), донет 25. јуна 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 17. јуна 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника  за предмет историја за седми разред Издавачке куће 
„Klett” д. о. о., у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга извршног 
одбора националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/126/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 30. јула 2020. године донео следећи 

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

ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА 
ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника на мађарском наставном језику (број: V/Z/105/2020), донет 25. јуна 2020. 
године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуна 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника из биологије за седми разред Издавачке куће „Бигз 
школство” д. о. о., у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга извршног 
одбора националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета 
донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/127/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 30. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА 
И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРИРОДА И ДРУШТВО 
ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” ИЗ 

БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/107/2020), донет 25. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. јуна 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и других наставнох средстава за предмет природа и 
друштво за трећи разред Издавачке куће „Бигз школство” д. о. о., у вези којег је, у 
складу са Одлуком о утврђивању делокруга извршног одбора националног савета 
мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. 
Савет у складу са Законом о националним саветима националних мањина, као и у 
складу са својим статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку 
Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/128/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 30. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА 
И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ИЗДАВАЧКЕ 
КУЋЕ „БИГЗ ШКОЛСТВО” ИЗ БЕОГРАДА 

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

уџбеника и другог наставног средства на мађарском наставном језику (број: 
V/Z/114/2020), донет 29. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 18. јуна 2019. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и другог наставног средства из математике за трећи 
разред Издавачке куће „Бигз школство” д. о. о., у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга извршног одбора националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/129/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 30. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА 
И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И 

КЊИЖЕВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ 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/115/2020), донет 29. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 1. јуна 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и других наставних средстава из мађарског језика и 
књижевности за трећи 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/130/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 14. става 1. тачке х) Статута Националног савета мађарске 
националне мањине (донетог 10. децембра 2018. године под бројем M/H/7/2018) 
Национални савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) је на својој 
седници одржаној 30. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА 
И ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА ИЗ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И 

КЊИЖЕВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ 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/116/2020), донет 29. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 11. јуна 2020. године је примљен захтев у вези давања претходне сагласности у 
поступку одобрења уџбеника и других наставних средстава из мађарског језика и 
књижевности за седми 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/131/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 

НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ФЕЈЕШ КЛАРА” У КИКИНДИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак  у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика 

на мађарском наставном језику (број: V/Z/78/2020), донет 14. маја 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 12. маја 2020. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „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/132/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АТИЛА ЈОЖЕФ” У БОГОЈЕВУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак  у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика 

на мађарском наставном језику (број: V/Z/79/2020), донет 14. маја 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

13. маја 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Основне Школе „Атила Јожеф” у Богојеву 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/133/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО” 

У СОМБОРУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак  у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика 

на мађарском наставном језику (број: V/Z/86/2020), донет 14. маја 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

22. маја 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику Основне Школе „Братство–јединство” 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/134/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАЉ СЕРВО” У ПАДЕЈУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 

мађарском наставном језику (број: V/Z/91/2020), донет дана 11. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 3. јуна 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне Школе „Михаљ Серво” у Падеју, 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/135/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИМРЕ КОКАИ” У ТЕМЕРИНУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/95/2020), донет дана 11. јуна 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 10. јуна 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Имре Кокаи” у Темерину, 
у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/136/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” У СКОРЕНОВЦУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/97/2020), донет дана 17. јуна 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 11. јуна 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику 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/137/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОЖЕФ АТИЛА” У КУПУСИНИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/108/2020), донет дана 25. јуна 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. јуна 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Јожеф Атила” у Купусини, 
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/138/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „КИШ ФЕРЕНЦ” У ТЕЛЕЧКИ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/109/2020), донет дана 25. јуна 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. јуна 2020. године је примљен захтев у вези отварања одељења са мање од 15 
ученика на мађарском наставном језику у Основној школи „Киш Ференц” у Телечки, у 
вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга Извршног одбора 
Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор Савета донео 
одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним саветима 
националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/139/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„НИКОЛА ТЕСЛА” У БАНАТСКОМ КАРАЂОРЂЕВУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у поступку отварања одељења са мање 

од 15 ученика на мађарском наставном језику (број: V/Z/110/2020), донет дана 25. јуна 
2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. јуна 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне школе „Никола Тесла” у Банатском 
Карађорђеву, 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/140/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ПОСТУПКУ 

ОТВАРАЊА ОДЕЉЕЊА СА МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА  
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  

„БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО” У ПАНЧЕВУ 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак у поступку отварања одељења са мање од 15 ученика на 

мађарском наставном језику (број: V/Z/111/2020), донет дана 25. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. јуна 2020. године је примљен захтев у поступку отварања одељења са мање од 
15 ученика на мађарском наставном језику Основне Школе „Братство–јединство” у 
Панчеву, 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/141/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА  
У ВЕЗИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ  

МАЊИНА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА У ВЕЗИ 
ФИНАНСИРАЊА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса за финансирање 

националних мањина Министарства културе и информисања (број:V/Z/81/2020), донет 
дана 22. маја 2020. године . 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/142/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА  
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

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

суфинансирања програма националних мањина Аутономне покрајине Војводине (број: 
V/Z/69/2020), донет дана 26. априла 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

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

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/143/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА СОМБОР 

Члан 1. 
Савет потврђује Закључак Извршног одбора у вези конкурса за организације 

етничких заједница Града Сомбор (број: V/Z/84/2020), донет дана 29. маја 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 25. маја 2020. године је примљен захтев у вези конкурса за организације етничких 
заједница Града Сомбор, у вези којег је, у складу са Одлуком о утврђивању делокруга 
Извршног одбора Националног савета мађарске националне мањине, Извршни одбор 
Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са Законом о националним 
саветима националних мањина, као и у складу са својим статутом ставио на дневни ред, 
расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/144/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  

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

публикација Министарства културе и информисања (број: V/Z/96/2020), донет дана 17. 
јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 11. јуна 2020. године је примљен захтев у вези конкурса за откуп публикација 
Министарства културе и информисања, у вези којег је, у складу са Одлуком о 
утврђивању делокруга Извршног одбора Националног савета мађарске националне 
мањине, Извршни одбор Савета донео одлуку као у диспозитиву. Савет у складу са 
Законом о националним саветима националних мањина, као и у складу са својим 
статутом ставио на дневни ред, расправио и потврдио одлуку Извршног одбора.  

 

 

Мр Јене Хајнал, 
председник Националног савета мађарске 

националне мањине с. р. 



 Република Србија 
Деловодни број: M/Z/145/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ГРАДА СУБОТИЦА 

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

града Суботица (број: V/Z/117/2020), донет дана 1. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. јуна 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области културе града 
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/146/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. 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/118/2020), донет дана 1. јула 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 24. јуна 2020. 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/147/2020. 

Суботица, 10. јул 2020. 
 

 
 
 

 
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 10. јула 2020. године донео следећи 

ЗАКЉУЧАК  
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТА У ВЕЗИ КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

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

Кањижа (број: V/Z/87/2020), донет дана 3. јуна 2020. године. 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

Овај закључак се објављује на Званичној веб страници Савета. 

Образложење 

Дана 28. маја 2020. године је примљен захтев у вези конкурса из области информисања 
Општине Кањижа, 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. 


