ЗАПИСНИК
2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Српски Ковин, 7. март 2008.
Место: Дворац Савојаи (Savoyai Kastély Szálló, Ráckeve, Kossuth Lajos u.95.)
Датум: 7. март 2008.
Дневни ред: према позивници (прилог)
Присутни: 15 од 25 чланова
Председавајући: Љубомир Алексов, председник ССМ
Записник водио: Борис Бекић, секретар ССМ
Љубомир Алексов: Отвара седницу у 915 и поздравља све присутне. Констатује да има
кворима (тренутно је присутно 14 особа). Председник ССМ напомиње да имамо само
једну тачку дневног реда, пита да ли неко има примедаба у вези тога. Треба да будемо
ефикасни и завршимо док нам стигну гости из Суботице у 11.00 сати.

Одлука бр.11/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни су једногласно усвојили (резултат гласања: 14 је гласало за,
уздржани 0, против 0) следећи дневни ред:
1. Прихватање буџета ССМ за 2008. годину
Предлаже да записник на овој седници води Борис Бекић.

Одлука бр.12/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.) Присутни су
једногласно усвојили да записник седнице води секретар ССМ Борис
Бекић. Резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0.
Одлука бр.13/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду Игор
Рус и Пенка Весић. Резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0,
против 0.
Љубомир Алексов: Прошле недеље (27. фебруара) је контролно-финансијски одбор
одржао своју седницу, материјал је послат свакоме. Предаје реч Пери Богдану.
Пера Богдан: Као што је речено, 27. фебруара је одржана наша седница. Став одбора је
да буџет треба да иде у неком другом смеру, да се и на терену осети рад ССМ и Центра.
Проширити финансијску моћ на терен – мање трошити на себе, а више на терен.
Мишљење је написано на мађарском, и ту се виде неки нови принципи рада. Шеф
канцеларије треба дати рок да одреди колико људи је потребно за рад у седишту (у
Фалк Микша улици), решити персонална питања.
- 13 плата «може» да се да, а не «треба», функционише по учинку
- паре за купину одевних предмета пребацити у другу категорију, због дажбина
- надокнада трошкова – да се наведу као хонорар (реч је о 9 особа)
- потпредседник по мишљењу (једног) одборника није потребан, јер шеф
канцеларије ради оперативни посао
- Свети Сава – финансијска форма је неприхватљива, трошкови су велики, а на
последњем балу се ефективно продало само 139 карата
- Мобилни телефони – код кога су и зашто
- Климатизација – уградити у канцеларију ССМ, оне просторије које су изложене
директном сунцу (одобрава се још 600.000.-фт)
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У предлогу одлука – председник ССМ има право да без ограничења пребаци
паре у лимиту од 500.000.-фт

Љубомир Алексов: Предлози одлука су преведени на српски. Отвара дискусију.
Јованка Ластић: Што се тиче буџета и обрачуна, види стални напредак и развој, све је
више усклађено и даје видан преглед. Сетимо се да пре неколико година нисмо имали
никакв буџет, ни скупштинске седнице. Захваљује се раду финансијско-контролне
комисије што је предочила најважније делове из буџета. Таксативно наводи своје
примедбе на дате предлоге:
Тачка 1. може се прихватити
2. не би се сложила, на ховораре се плаћају дажбине
3. слаже се
4. слаже се
5. прескочила, не оноси се директно на ССМ
6. непотребно ограничавање
7. слаже се, али зависи од разних манифестација (као камп) колико се у том
тренутку троши на разговоре, просек је тешко установити
8. слаже се, али је то питање тешко решити, стално се о томе расправља
(9.40 дошао Милан Рус, сада је присутно 15 чланова)

9. слаже се, идеја је у реду али како одредити начин да се то изведе
Што се тиче потпредседника, не би требало размишљати у том правцу, јер задаци шефа
канцеларије и потпредседника нису идентични.
Игор Рус: У вези хонорара, реч је о техници исплате, а ми као чланови одбора морамо
да установимо да ли је се рад одвија по закону. Понекад то није за нас најбоље, али
закон морамо да поштујемо.
Борислав Рус: Свота је лепа, али и мала. Држава нас приморава да понекад идемо у
правац који није у реду, али се често и она некоректно понаша према нама. Када нам
нпр. долазе из Београда да одрже предавање, за исплату хонорара мора да им се тражи
социјални број и здравствени број. Где је граница да се нешто ради волонтерски! Неке
границе треба да буде, али треба ценити рад. Не смемо дозволити да нас подцењују и
уцењују (то сам рекао и омбудсману за мањине). Мислим да своје паре не примам
незаслужено и незаконито.
Хонорари се морају размотрити, или да нико не прима ништа. Такође се и Свети Сава
мора размотрити са финансијске стране, имамо и домаћих извођача, и приближити
примедбу људима из провинције.
Сугестија за Центар – да се вди комбинација Будимпеште и Центра.
За остало се слаже.
Љубомир Алексов: У главним ставовима које је изложио контролно-финансијски
одбор се слажем, поготово да се повећа наше присуство у свакодневном животу српске
заједнице у Мађарској. Од ових не малих средстава, једну трећину враћамо држави
преко дажбина и разних пореза. Све су строжа правила како држава контролише те
паре које даје за функционисање оваквих организација, и државна финансијкса
контрола често тражи да се паре које нису у оном смислу утрошене – врате. У нашем
предлогу буџета нема ништа што би кршило закон или је противзаконито.
Надокнада трошкова је прошла контролу више пута, ако желимо да плаћамо хонорар
онда је то хонорар, а надокнада је надокнада. Постоји правна могућност и за ову врсту
надокнаде трошкова, да би мање средстава враћали држави. Ствар је легална. Једно је
како се носи у буџету, а друго како се ефективно исплати.
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Тачка 5. је више у вези буџета Центра, па предлажем скупштини да поступа опрезно.
Не бих то прихватио у овој форми (односи се на 6.500.000.-фт), питање Баје и
подцентара. Да ли Центар само преупућује паре у подцентре, или се и од подцентара
траже и програми које они остварују и оправдају добијена средства. Ипак, никако не би
укидао систем подцентара. Не оспоравам ни ових 2,5 милиона за пројекат Музеј и
дигитализација, то није само дигитализација сентандрејског музеја, него и пројеката по
насељима. На пројекту још ради Коста Вуковић, то још није готово, после детаљне
разраде ће бити јасније, а по процени ће трајати више од годину дана. Остале суме су
апсолутно смешно мале, тако да је то за мене неприхватљиво.
Тачка 6 – лимитирање председника. Први пут смо написали оно што је и рађено, нема
смисла водити дискусију о суми, али и онако за сваку већу суму одлучује скупштина.
Слажем се са предлогом, мада је пракса показала да нема смисла лимитирати.
Телефони – свакако треба саставити правилник.
Свети Сава – на овом нивоу то толико кошта. Какв је бал, какве и где су просторије, ко
су извођачи, од тога зависи и како изгледа и колико кошта. За паре које се потроше на
Светосавској прослави може се нпр. издати две књиге. Одбор за финансије је у праву
када каже да је превише скупо да се за Светосавску прославу плати преко 3 милиона, а
за неке друге манифестације немамо пара.
Што се тиче запослних, шеф канцеларије треба да да предлог, али ни скупштина не
треба да се одрекне неких својих компетенција.
Душан Вуковић: У петој тачки пише 6.500.000 за подцентре, а у буџету пише
7.500.000 форинта. Каква је то разлика?
Габи Рекаши: То је 6,5 милиона + камп.
Душан Вуковић: У реду. Ставља примедбу да мађарски текст није преведен.
Љубомир Алексов: Ради се о два материјала. На српском су преведене само одлуке, а
мађарски текст је Пера Богдан тек јуче послао, па смо ми то даље подслали, а у том
материјалу су и ставови одбора а и лични ставови појединих одборника. То није један
исти материјал.
Душан Вуковић: Шта је принцип гласања о буџету. Идемо ли по тачкама, па онда све
заједно прихватамо. Даље, да ли можемо да добијемо неки програм Култ. Центра, шта
они предвиђају да раде за ову годину. Да ли Центар да преузме приређивање
Светосавског бала.
Љубомир Алексов: Одговорићу на ова питања. Програм имамо, скупљени су сви
програми који се тичу српске заједнице, не само програми Центра, свака организација
је означена другом бојом, па се то на рачунару лепо види ( Самоуправа, Центар, школа,
Сентандреја, итд.).
За гласање – то је општа техника. Прво се изгласа предлог модофикације, па се са тим
модификацијама изгласа буџет. На основу записника се спроводи изгласана
модификација. Нпр. прошли пут смо изгласали средства за Батању, то још није уведено,
али требало би да буде, то мора да се унесе. Има још проблема који ће изаћи на видело
када региструјемо нашу канцеларију, зато доста флексибилно треба да приступамо
овом буџету, с тим да се главне ставке не мењају.
Милан Ђурић: Сентандрејски пројекат код Центра се ради заједно са Музејом
епархије, Коста је већ сада изнео неке цифре. За ову годину сигурно неће да се доврши,
а сигурноје да ни крајња цена неће бити 2,5 милиона. Ако нешто желимо да
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дигитализујемо, треба и нормална техничка опрема да се то уради (скенер 300.000 ,
итд.). Не можемо ни да причамо о овоме јер немамо цео пројекат.
Борислав Рус: Путни налози 5.641.000. (упозоравају га да је у томе и 9x 35.000
месечно). У реду, то није било јасно.
Пера Богдан: Напомиње да је тачка 5. на листи предлога преправљена – Баја 1 уместо
2 милиона за режијске трошкове. Финансираће се до пола године, а после ће бити на
нивоу осталих подцентара. Остатак од 3 милиона форинта би служио као фонд који
могу да користе сви и изнесу своје планове и пројекте шта да се финансира. Било је
идеје и да се подцентри укину, али смо ипак одлучили да они остану.
За Музеј и дигитализацију не знам, али директор Центра не зна на шта улаже паре.
13. плата за Центар је као и код Самоуправе.
За Бајски центар месечних 180.000 форинта само до пола године. Требало би ступити у
контакт са осталим подцентрима да би и они прорадили.
Камп је у реду, предлажемо да се прихвати.
Радио СРБ кошта 200.000 месечно, слуша се преко интернета. У овој форми то је
непотребно, то је збир музике који не треба да се финансира из друштвених пара. МР4
се слуша исто тако, али бесплатно.
Милан Рус: Да коначно гласамо о буџету.
Љубомир Алексов: Постоји пројекат који још није израђен и свакако би желели да
појачамо документациону активност Центра. Што се тиче радио СРБ-а, вро много је
слушан, музика не кошта. Трошкове има информативни програм, одн. новинари који се
плаћају као у Српским народним новинама. Ако то није у реду, о томе се може
расправљати, јер оно што је постигнуто је велик резултат, а планирано је и да се
обучавају млади у знањима о новинарству. Добијене паре за радио СРБ су наменски
добијене из матице.
Ставио би на гласање модификацију по предлозима Контролно-финансијског одбора
ССМ.

Одлука бр.14/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни су усвојили предлог бр. 1. КФО да се 400.000. форинта из 26.
реда буџета ССМ прегрупишу у 10. под називом «Нормативна
премија».
Резултат гласања: 9 је гласало за, против 0, уздржани 6.
Одлука бр.15/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни нису усвојили предлог бр. 2. КФО да се дневнице за путни
налог унутар државе исплате као хонорар, а не као надоннада
трошкова (9x35.000. форинта).
Резултат гласања: 2 је гласало за, против 10, уздржани 3.
Одлука бр.16/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни су усвојили предлог бр. 3. КФО да се у 17. реду трошкова
буџета за климатизацију канцеларије ССМ одобри још 600.000.
форинта на терет остатка.
Резултат гласања: 15 је гласало за, против 0, уздржани 0.
(то је могуће остварити само ако канцеларија уштеди на трошковима режије)
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Одлука бр.17/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни су усвојили предлог бр. 4. КФО да се у случају КД Центра
280.000. форинта назначених у 16. реду планираних личних доходака
прегрупише у ред 10. под називом «Нормативне премије».
Резултат гласања: 14 је гласало за, против 0, уздржани 1.
Одлука бр.18/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни су усвојили предлог бр. 5. КФО да се изврши следећа
расподела средстава у КД Центру: •Баја 1 милион, •Сентандреја 2,5
милиона, •остатак 3 милиона на основу потреба.
Резултат гласања: 1 је гласало за, против 14, уздржани 0.
Одлука бр.19/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни су усвојили предлог да 6,5 милиона до даљњег остану у
буџету КД Центра, а да се о расподели одлучи на следећој седници.
Резултат гласања: 12 је гласало за, против 0, уздржани 3.
Одлука бр.20/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни нису усвојили предлог бр. 6. КФО: „Председник има право
да у буџету ССМ на основу потреба сам одлучи о прегруписавању
новца до цифре од 500.000.- форинти осим случајева наведених у
пасусу (4).
Резултат гласања: 6 је гласало за, против 6, уздржани 3.
Одлука бр.21/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни су усвојили предлог бр. 7. КФО да шеф канцеларије ССМ
изради правилник који се односи на коришћење мобилних телефона.
Резултат гласања: 15 је гласало за, против 0, уздржани 0.
Одлука бр.22/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни су усвојили предлог бр. 8. КФО да 20. ред у буџету под
називом материјални издаци за опрему ССМ, да приредбе које су
везане за прославу дана Св. Саве учини рентабилним, уз напомену да
се концепција изради до јунске скупштине.
Резултат гласања: 15 је гласало за, против 0, уздржани 0.
Одлука бр.23/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни су усвојили предлог да 13. месечна плата (односно премија)
не би требала аутоматски да се додељује, него као диференцирана
премија по заслузи, уз напомену да прецизан предлог треба израдити
до јуна 2008.
Резултат гласања: 14 је гласало за, против 0, уздржани 1.
Пера Богдан: Сматра да се радио СРБ не финансира, у овој форми нам није потребан.,
износ који се на то троши је велик. Желео би да о томе скупштина гласа.
(Међутим, паре за радио СРБ су наменски добијене из матице, ако гласамо против
финансирања радија, губимо паре, односно треба да их вратимо.)
Други предлог је о хонорару потпредседника.
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Одлука бр.24/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни нису усвојили предлог да се укине хонорар потпредседнику.
Резултат гласања: 1 је гласао за, против 6, уздржани 7.
(Потпредседник није гласао.)
Гласање о буџету ССМ.

Присутни су гласали о усвајању буџета 2008. са овим модификацијама.
Резултат гласања: 12 је гласало за, против 0, уздржани 2. (Један члан је ван
сале.) Обзиром да није добијена квалификована већина, гласање се мора поновити.

Одлука бр.25/2008.Скупштине ССМ (07.03.2008.)
Присутни су усвојили предлог Борислава Руса да се за скупштину
изради материјал о томе шта се ради волонтерски, а шта не.
Резултат гласања: 14 је гласало за, против 0, уздржани 0.(Један члан је ван
сале.)
Душан Туцаков: Да ли ће се нешто предузети у вези Косова и Метохије, било каква
врста протеста. Ми као Срби би требало да се изјаснимо о томе. Нисмо организовали
никакав протест, осим оног упућеног писма. Мислим да је протест увек потребан, ради
се о српском народу и српској земљи. Некада треба да покажемо своје ставове, нпр. као
када је било бомбардовање, нека нам се чује глас.
Игор Рус: На Duna TV је било објављено да ССМ протестује поводом Косова.
Љубомир Алексов: Скупштина је оценила да нема контролисане масе, и не би било
добро да се добије контраефекат. Поводом нашег протестног писма смо били
примљени код Göncz Kinge, министра иностраних послова Републике Мађарске.
У Будимпешти ће 22. марта у 14.00 часова у име Срба бити организоване
демонстрације испред зграде Министарства иностраних послова, то не организује
ССМ.
(још једна краћа дискусија о сврсисходности уличног протеста)
Љубомир Алексов: се захваљује свим члановима на сарадњи и затвара седницу у
10.55 часова.
Српски Ковин, 7.март 2008.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Пенка Весић
оверилац записника
печат

_____________________
Игор Рус
оверилац записника
НАПОМЕНА

Део записника су такође: листа присутних, предлози одлука Контролно-финансијске комисије.
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