ЗАПИСНИК
7/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 28. новембар 2008.
Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.)
Датум: 28. новембар 2008.
Дневни ред: према позивници (прилог)
Присутни: 13 од 25 чланова
Председавајући: Љубомир Алексов, председник ССМ
Записник водио: Борис Бекић, секретар ССМ
Љубомир Алексов: Отвара седницу у 13.55 и поздравља све присутне. Констатује да
има кворума (тренутно је присутно 13 особа). Пре почетка седнице приказује неколико
издања која се могу набавити посредством ССМ. Прво је монографија (на мађарском) о
цркви у Српском Ковину, а следеће недеље ће бити и промоција. Друга два издања се
могу набавити преко нашег библиотекара Корнела Новачека.
Предлаже да записник на овој седници води Борис Бекић.

Одлука бр.69/2008.Скупштине ССМ (28.11.2008.) Присутни су
једногласно усвојили да записник седнице води секретар ССМ Борис
Бекић. Резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0.
Одлука бр.70/2008.Скупштине ССМ (28.11.2008.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду Игор
Рус и Милан Ђурић. Резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0,
против 0.
Председник ССМ напомиње да је предложени дневни ред приложен уз позивницу, али
су неки скупштинари тражили да се промени редослед тачака дневног реда, да прво иду
буџетска питања. Пита да ли неко има још неких примедаба.
Пера Ластић: Да се скупштинари известе шта су била дешавања између две седнице.
(То је уважено, мало касније ће се о томе говорити)
Љубомир Алексов: Свакако ће пре тачке разно дати информације о сусретима са
званичницима из Београда.

Одлука бр.71/2008.Скупштине ССМ (28.11.2008.)
Присутни су једногласно усвојили следећи дневни ред: (резултат
гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0)
1.Полугодишњи извештај за 2008. годину
2.Модификација буџета ССМ за 2008. годину
3.Концепција буџета за 2009. годину
4.Оснивачки права ССН-а (Српске Народне Новине)
5.Рад Јавне фондације за националне и етничке мањине у Мађарској (Пенка Весић)
6.Допуна чланова одбора за културу
7.Информације о догађањима у периоду од претходне седнице
8.Разно.
Тачка 1.
Љубомир Алексов: О прве три тачке је и расправљано у Батањи, али није било
гласања (недостатак одлуке финансијског одбора). Сада је одржана одборска седница и
има става за све три тачке.
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Одлука бр.72/2008.Скупштине ССМ (28.11.2008.)
Присутни су једногласно усвојили полугодишњи извештај ССМ за
2008. годину (резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Тачка 2. важи исто што је речено и за прву тачку.

Одлука бр.73/2008.Скупштине ССМ (28.11.2008.)
Присутни су једногласно усвојили модификацију буџета ССМ за 2008.
годину (резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Тачка 3.
Љубомир Алексов:
Материјал је послат, председништво није заседало јер није било кворума, али
финансијско-контролни одбор је то разматрао.
Вера Пејић Сутор: Одбор је заседао, разматрао концепцију буџета за 2009. годину и
предлаже скупштини да концепцију прихвати.
Љубомир Алексов: Неколико додатних објашњења уз концепцију. До сада концепција
није рађена, а за пример је узета месна самоуправа. Код ССМ је узак простор за израду
концепције, јер по важећим правилима је све строго регулисано. Може се говорити
само о слободним средствима и њиховом коришћењу на разне пројекте. То је
првенствено код Културног и документационог центра, и од ове године код
Педагошког института, јер је стављен у државни буџет па је планирано да има годишње
обезбеђено 4 милиона фт. Посебно питање је прузимање Српских народних новина, а
то је и посебна тачка дневног реда. И поводом овог питања је финансијско-контролни
одбор морао да заузме став, јер и то задире у буџетска питања. Одлука одбора је да
фининсијски нема препреке преузимању. О томе касније.
Овај материјал би требао да буде еталон за будуће године.
Игор Рус: Ово је концепт са приходима и расходима.
Пера Ластић: Материјал је доста уопштен, економски процеси су разрађени, за наше
потребе се не мора толико детаљно улазити. Табелу треба адаптирати за наше прилике.
Када се прави концепција буџета онда се говори да ли се он повећава или не, да ли је
приступ базни или не. Код буџетске потпоре, да ли је 49,6 милиона предвиђено за
функционисање ССМ – за ову годину, без оних накнадних 7,5 милиона за канцеларију.
Љубомир Алексов: Ове године смо добили 48,5- једно симболично повећање.
А 32,2 није само Центар, него још и Педагошки институт (4 милиона Педагошки, а 28
остаје на истом нивоу за Центар).
Важна напомена за Педагошки институт: Ове године је још ишло путем конкурса, а од
следеће улази у државни буџет-нормативу.
Приходи - већином од уплата за дечије кампове, прошлогодишња сума је поновљена.
(Још неколико питања у вези прихода и расхода, конкурса, итд.)
Неисплаћених рачуна немамо.
Остатка ће бити, нарочито код самоуправе. Уштеђена је озбиљнија цифра. Расход је
знатно мањи од планираног.
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Шта је са парама које остану на рачуну? (питање Пере Ластића)
Месне мањинске самоуправе морају да врате у централни буџет (паре које су добиле од
државе) уколико им остане на рачуну. Месни бележник има компетенцију по том
питању. Уколико паре и остану, месна мањинска самоуправа мора пре 31. децембра да
донесе одлуку да ће те паре да потроши за неки одређени пројекат (нпр. Свети Сава,
Божић, идт.) и тиме их заштити.
Пример једне локалне мањинске самоуправе.
Пера Ластић: Пише да се у Центру не планира повећање броја запослених. Шта је са
канцеларијом и њеним шефом.
Љубомир Алексов: Није планирано повећање броја запослених. Проблем је
привремено и правно решен – вршилац дужности (в.д.) је наш адвокат Денеш Немеш,
али ипак није дугорочно решење. Нема смисла расписивати конкурс док нема у изгледу
особе која задовољава тражене услове. Тражи и помоћ скупштинара уколико познају
такву особу, да је завршила барем вишу школу правне или економске струке и
припадник је наше мањине. Таква особа је неопходна.
Дискусија је завршена.

Одлука бр.74/2008.Скупштине ССМ (28.11.2008.)
Присутни су једногласно усвојили концепцију буџета ССМ за 2009.
годину (резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Тачка 4.
Љубомир Алексов:
Даља судбина Српских народних новина. Проблем је искрсао невезано уз српску
заједницу, него због случајева подмићивања и проневере у мађарској политици. Неки
су констатовали да имамо орган који не функционише у духу мађарског закона а
користи државне паре, а то је Српски демократски савез.
Обављени су разговори у смислу да континуирано објављивање новина не дође у
питање. Једна варијанта је да од 1.јануара новине пређу код ССМ која би била издавач.
Да ли директно, или преко Центра, није одлучено. Скупштина Савеза се на ово питање
није изјаснила. Ако се сложите, данас би требало донети идејну одлуку да је земаљска
самоуправа вољна да преузме СНН, или да се апсолутно оградимо и да се тражи друго
решење. Новине су и до сада имале своје приходе и расходе и то не би значило додатно
оптерећење за наш буџет, зато финансијске препреке нема.
Милан Степанов: Да не буде забуне што се тиче обрачуна средстава којима новине
располажу, јер то није проблем. Проблем је што Савез технички не испуњава законске
услове (не сазива се скупштина, ..). Прихвата договор Савеза и ССМ, ако је могуће, ако
не, треба тражити друго решење. Објављивање новина не сме доћи под питање.
(одакле су потекле информације о Савезу и колико је то поуздано)
Јованка Ластић: Има више варијанти: а)да ће направити неку контролу, шта може да
се деси; б)може да се не деси ништа; ц)да евентуално погледају и дају услов да се то
одређеног рока сазове скупштина и реши правни статус. По каквом статуту би то могло
да се сазове и реши. Постоји ли могућност да Андрија Роцков правно среди Савез; има
ли шансе да се то у овом кратком временском року уради; за све опције би и ми требало
да имамо своје решење да новине и даље излазе.
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Борислав Рус: Савез није у могућности да правно било шта представи. Треба
разговарати са Андријом, шта би било оптимално решење. Општи је интерес да се то
реши.
Љубомир Алексов: Тачно је да је скупштина донела одлуку да Центар буде заједничка
институција Савеза и ССМ. То се у пракси није спровело, јер Савез треба да достави
своју скупштинску одлуку. Зато је Центар у искључивој надлежности ССМ.
Проблем је шта ће бити са запосленима у новинама. Ако у Фондацији ССМ преда
конкурс за новине, он ће вероватно проћи јер се све више форсира да листови пређу у
надлежност земаљских самоуправа. (даје пример других новина)
Ако преузмемо, да ли имамо право да користимо исти назив новина, има још доста
питања, тако да проблем није само техничке природе.
Денеш Немеш: Одговор на питање Јованке Ластић у вези контроле: Организација се
позива да успостави законско пословање. Уколико није у стању да то учини, онда
тужилаштво сређује ствари, па ако открије ствари за које се сумња да су кривично дело,
пријављује ту организацију.
Са овом организацијом је и питање бираних чланова, тела, седница, итд. Сматра да је
новинама место у ССМ, која је легитимни представни српске мањине у Мађарској.
Треба обезбедити неометано издавање новина.
Милан Степанов: Став претходног уредника је био да се новине држе даље од
политичких институција, па их зато издаје цивилна организација. Заједницу не би
требало цепати, да новину издаје једна или друга страна.
Пера Ластић: Тренутно је нагађање, шта би било када... Праве информације нема.
Правно је тако како је г-дин адвокат рекао. Треба наћи модернију форму која би
новинама обезбедила самосталност о којој је говорено. Говори о правном стању Савеза.
Издавачка права, власничка права, ко је оснивач.
Формирањем мешовитог тела смо у прилици да почнемо међусобно сарађивати. У
интересу рада новина и модернизације да се успостави сарадња међу различитим
организацијама. Треба стварати међусобно поверење. Предлажем да је земаљска
самоуправа вољна да у томе учествује и да помогне, и макар да покрене тај цео процес.
Аница Пандуровић: Да прихватимо предлог, време је кратко, и да формирамо неки
издавачки одбор. Да буду укључени људи са свих страна.
Љубомир Алексов: Тачно је да информације нису проверене. Тренутно ни немамо
концепцију, да не дискутујемо како је код других мањина. Има две варијанте:
1)да се не ради ништа, а информације су тачне
2)шта ако ове године не дамо изјаву за Савез (препоруку за новине)
(У 15.15 часова отишао Тибор Ембер → присутно 12 скупштинара, нема кворума!)
Треба да видимо како ствари могу да се ураде, а не како не могу. На уредника новина
нико не врши притисак. Нека се створи и нека фондација, али ко сноси одговорност ако
су вести истините. Без Савеза се може основати и нов лист, али континуитет мора да
постоји. Неколико бројева не морају бити заједнички, ако се ствар реши путем
договора. Могу бити и пробни бројеви. Данас смо барем требали да донесемо одлуку
желимо ли да идемо у правцу одржавања новина, или се од тога одграђујемо.
Најгоре решење је да иде преко Центра, директор Центра добија могућност директног
уплива у редакцијски посао, уређивање. Боље је самостална организација.
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Питање је и за финансирање у прва три месеца у години, што је до сада увек ССМ
помогао.
(Дискусија: Пера Ластић, Милан Степанов, Борислав Рус, Љубомир Алексов)
Темељно треба прегледати све верзије, сада не треба нагађати, а немамо ни кворума.
(У 15.15 часова отишао Пера Богдан → присутно 11 скупштинара)
Љубомир Алексов о пријему код државног секретара Гемешија, затим дотиче тачку 5.
у вези административног апарата Фондације, која иначе треба да пређе под други ресор
(Szülőföld alap). Шта ће то да значи за нас, ко ће припремати одлуке мањинске
Фондације.
Одвајање мањинске награде и награде за Мађаре ван граница.
Остаје усмени договор да се током следеће недеље заинтересовани састану и
поразговарају о могућим решењима за издавање СНН-а.
Седница се даље одвија на нивоу неформалног разговора.
Љубомир Алексов: Захваљује свим члановима на сарадњи и затвара седницу у 15.50
часова.
Будимпешта, 28.новембар 2008.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Милан Ђурић
оверилац записника
печат

_____________________
Игор Рус
оверилац записника
НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних. Извештај о раду у Јавној фондацији,
концепција буџета за 2009. годину, планирани Статут Савеза земаљских мањинских самоуправа.
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