ЗАПИСНИК
8/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 20. децембар 2008.
Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.)
Датум: 20. децембар 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 13.25 и поздравља све присутне. Констатује да
има кворума (тренутно је присутно 14 особа, а 13 је потписало листу).
Пре почетка седнице Томислав Семлер је имао примедбу у вези термина, а и
обавештавања скупштинара у вези позива. После краћих објашњења, питање је
разјашњено.
Председник ССМ наводи да постоји константан проблем око кворума, односно одзива
скупштинара на позив на скупштинску седницу и превременог одлажења. Предлаже да
записник на овој седници води Борис Бекић.
(Ксенија Сушић предлаже да се поделе формулари о изјави о имовинском стању, што је
канцеларија већ и припремила.)

Одлука бр.75/2008.Скупштине ССМ (20.12.2008.) Присутни су
једногласно усвојили да записник седнице води секретар ССМ Борис
Бекић. Резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0.
Одлука бр.76/2008.Скупштине ССМ (20.12.2008.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду
Ксенија Сушић и Аница Пандуровић. Резултат гласања: 13 је гласало
за, уздржани 0, против 0.
Председник ССМ напомиње да је предложени дневни ред приложен уз позивницу.

Одлука бр.77/2008.Скупштине ССМ (20.12.2008.)
Присутни су једногласно усвојили следећи дневни ред: (резултат
гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0)
1.
2.
3.
4.
5.

Оснивачки права ССН-а (Српске Народне Новине)
Рад Јавне фондације за националне и етничке мањине у Мађарској
Статут Савеза државних мањинских самоуправа
Одлука о додељивању Светосавске награде
Разно.

Тачка 1.
Љубомир Алексов: Поздравља Андрију Роцкова, председника Српског демократског
савеза и Милана Степанова, главног уредника ССМ. На претходној је речено да смо
добили информације да постоји опасност око финансирања СНН-а, као што је то до
сада било. Чак је и спомињана истрага у вези рада Савеза. У каквој форми да се настави
са издавањем новина, какав компромис треба да направимо. Не смемо дозволити да се
новине од јануара не појављују.
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Андрија Роцков: Поздравља скупштинаре и потврђује да су се до сада одржале
консултације у вези наведеног проблема. Сматра да се решавање овог проблема
провлачи још од 2005-2006. године, а важно је да се зна да СДС уговор о финансирању
новина има важећи уговор до краја фебруара 2009. године (рок уговора са
Фондацијом). Молио би да се одлука у вези новина донесе, јер има још низ питања
(радни односи, дистрибуција, штампање, ...) које треба рашчистити (откази-отпремнине
или продужавање уговора).
За заједничко издавање треба да се знају правни односи, а тренутни важећи уговор (рок
1.март) са Фондацијом гласи на Савез који треба да се обрачуна са добијеним
наменским средствима.
До сада је била пракса да право да конкурише за новине има онај ко је у претходној
години објавио неколико бројева. Али, то зависи од услова под којим фондација
расписује конкурс, а то сазнамо када се конкурс распише. Средства често касне,
понекад и по пола године, то зависи од усвајања државног буџета.
(излагање Андрије Роцкова као одговори на питања скупштинара)
Обрачун за СНН се врши месечно, даје се месечни извештај, месечно се проверава
наменски утрошак обезбеђених средстава. До сада је то Савез испоштовао.
У статуту СДС-а пише да је издавач СНН-а Савез, значи да Савез треба да припреми
конкурс за новине. Од доношења мањинског закона, земаљска самоуправа као
представник мањине може да донесе одлуку да ли подржава или не мањинске новине.
До сада смо увек добили подршку за новине. Може да се деси да земаљска самоуправа
издаје своје новине и не подржава друге новине, али је то у вашој надлежности.
Расправљати се може о томе у којој форми ће СДС да објављује новине.
Радомир Ластић: Изненађен новонасталим стањем у Савезу. Слична ситуација је била
и у задужбини Јаков Игњатовић због «незаконитог» пословања. Адвокат им је помогао
да среде ситуацију. Да ли је и у Савезу нерешиво, јер не смемо пустити да СДС
пропадне.
Јованка Ластић: Нико не жели да се Савез угаси. Под знаком питања је правни статус
Савеза. Андрија Роцков је једини као председник убележен код суда. Већ дуго времена
се отеже сређивање ствари у Савезу.
Љубомир Алексов: Добро је да српска заједница има цивилне организације. СДС има
неке традиције које носи још од 1945. године, али ми сада не решавамо питање Савеза.
Питање су новине! На жалост, тачност и истинитост информација не можемо
проверити, али ако јесу тачне, 2009. године ће бити великих проблема око издавања
новина.
Мањински уред жели да рашчисти ситуације код паралелног објављивања листова
једне исте мањине, али то није наш проблем. Најгоре је да ми покрећемо ново издање,
ово треба чувати.
Игор Рус: Било је две опције о којима смо разговарали: 1)да ССМ преузме новине и
2)да се формира неки савет преко кога би се то извело. И даље смо на томе.
Љубомир Алексов: Не, прво је било да новине издаје ССМ и то да буде институција
земаљске самоуправе, или (2)да се оснује нека фондација. По мађ. Законима буџетски
орган не може да оснује фондацију, па то отпада за ССМ, евентуално могу цивилне
организације које су заступљене у скупштини. То је временски најмање пола године.
Милан Степанов: Прихвата било коју опцију и поштује одлуку скупштине ССМ.
(скупштинари исказују мишљење да ли новине под окриље ССМ или неке фондације)
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Љубомир Алексов: Ако земаљска самоуправа оснује лист и именује главног уредника,
после нема могућности да директно утиче на садржај новина. Нико и не жели да утиче,
оне треба да буду објективне.
Стварањем издавачког савета се укључују и цивилне организације.
Јованка Ластић: Да ли неки мисле да земаљској самоуправи требају новине и да ли
постоји страх од тога.
Милан Степанов: Не постоји никакав притисак на новине, и не осети да ће се нешто
мењати. Свако решење је добро, само да новине функционишу.
Немеш Денеш: Ово је скупштина ССМ а не СДС-а, па не можемо да решавамо
проблеме Савеза. Скупштина ССМ може само да се изјасни и одлучи да ли жели да
преузме новине или не, и у каквој форми би то даље носила. Говори о облику
фондације, затим о тренутном правном стању СДС-а; куповина некретнине у Нађмезе
49. и власништву тих просторија.
Сређивање СДС-а би трајало пола године, као да се прави нова организација, треба
званичан списак чланова савеза, организацију треба поново правити од основа,
скупштина, радна тела, представници, итд.
(Расправа скупштинара о стању новина, и шта земаљска самоуправа може да одлучи у
своје име и у свом делокругу)
Андрија Роцков: Проблематика која се вуче још од деведесетих година: Шта је
делатност СДС, а шта делатност ССМ. До настанка мањинског закона, 1993. године,
сву ову делатност што сада врши ССМ , вршио СДС. Те делатности покушавам да
вратим Савезу, али ми је речено да је то законски немогуће. Износи пример издаваштва
(«Издан» и «Венцловић»), затим и услови куповине некретнине у Нађмезе 49. и
власнички односи.
Јованка Ластић: Питања у вези «ад хок» сазване скуптине СДС-а и модификације
докумената.
Љубомир Алексов: Не прихвата формулацију да је од Савеза нешто «отето», сада би
требали да спасавамо новине.
(Расправа да се сада донесе одлука о преузимању новина, касније се све може
модификовати. Пуно времена за размишљањ нема, мора се кренути да се нешто уради.
Не треба да чекамо да настану невоље, па да тек онда покушавамо спашавати.
Адвокат предлаже да се новине заједнички издају, па у најгорем случају издавачка
права може даље да носи самоуправа. Андрија Роцков инсистира на издавачким
правима СДС-а. У случају укидања СДС-а, правни наследник је Будимска епархија.)
Предлози адвоката Немеша Денеша
1.до марта се бројеви новина издају заједно,
2.заједно се даје конкурс за добијање средстава, значи да ако је из било којих разлога
Савез спречен, ССМ обезбеђује несметани излазак СНН-а
3.у том случају оснивачка права примењује даље ССМ
4.Скупштина ССМ треба на следећим седницама да одлучи у каквој организационој
форми жели даље да издаје новине
5.-а) Као некакав буџетски орган или б)да се оснује фондација
- Расправа о адвокатовим предлозима, да ли је потребно дати заједнички конкурс
Резиме: 1.Да ли да буде прелазног период- саиздавачи ССМ и СДС
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2.Нема прелазног периода- основати институцију за новине, самоуправа сама
конкурише, Савез би теоретски требало да се одрекне права. О томе би требала
писмена изјава.

Одлука бр.78/2008.Скупштине ССМ (20.12.2008.)
Присутни су једногласно усвојили начелну изјаву да је скупштина
ССМ сагласна да преузме издавачка права Српских народних новина.
(резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Одлука бр.79/2008.Скупштине ССМ (20.12.2008.)
Присутни су једногласно усвојили да се на следећој скупштинској
седници гласа о форми издавања новина, односно даље преговара са
СДС-ом, од Савеза је потребна изјава (резултат гласања: 13 је гласало
за, уздржани 0, против 0).
Тачка 2. Рад мањинске Фондације
Љубомир Алексов: Фонд је са 500 милиона смањен на 472 милиона, Фондација ће
формално сачувати самосталност, али укидају радну групу- МНЕКК администрацију,
па задатак прелази у «Завичајни фонд» (Szülőföld alap). Број запослених се смањује на
три. Оцена је да је ово први корак ка укидању самосталности Фондације. Скупштина
ССМ би требало да заузме став против целог овог процеса и пошаље протестно писмо
званичницима, да се очувају могућности за финансирање мањинске културе.
Пенка Васић: Била је ванредна седница у вези промене оснивачког листа, тамо стоји да
ће Фондација да функционише до маја 2009. године. Нових информација нема, ништа
се не зна, материјал није претходно послан никоме.
Немеш Денеш: То није тако једноставно, за промену оснивачког листа свако мора да
да своју сагласност.
Љубомир Алексов: Информације које је Пенка рекла нисмо ни знали, а ни државни
секретар Гемеши није о томе ништа рекао.

Одлука бр.80/2008.Скупштине ССМ (20.12.2008.)
Присутни су усвојили да се належнима упути протестно писмо у вези
вршења сваке промене где се не консултују са мањинама, а последице
су негативне за културу мањина. Скупштина ССМ изражава свој
протест у вези таквих радњи (резултат гласања: 12 је гласало за,
уздржани 0, против 0). (једна особа је била ван сале)
Тачка 3. Статут Савеза државних мањинских самоуправа
Љубомир Алексов: Материјал је раније послат. Радне групе и мањинси округли сто су
радили на овоме, мислили су да могу да изнесу своје ставове и суштински утичу на рад
владе на пољу мањинске политике. Све је јасније да те радне групе не остварују
жељене циљеве и задатке, па би независно од тога 13 земаљских самоуправа створили
овакав савез. Иницијативу је имала Хрватска земаљска самоуправа. Да ли можемо ово
да изгласамо и прихватимо.
Све скупштине појединачно треба да прихвате овај текст.
Међутим, циганска и немачка самоуправа су се од овога уздржали. То што нису свих 13
заједно, не би требало да утиче на нашу одлуку, за коју је потребна квалификована
већина.
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Гласање о прихватању Статута Савеза државних мањинских
самоуправа; резултат гласања: 12 је гласало за, уздржани 1, против 0.
Нема одлуке, јер није добила потребну већину.
Тачка 4. Одлука о додељивању Светосавске награде
Љубомир Алексов: Прошле године смо се сложили да додељујемо две награде – једну
као самосталну одлуку скупштине ССМ, а другу као заједничку ССМ и неке локалне
српске заједнице. Овај део седнице би требао бити затворен, а потребна је опет
квалификована већина.
Започиње се читање предлога, које се убрзо и прекида.
Тачка 5.
Љубомир Алексов: добио је понуду од Словака за Нађмезе 49. Испоставило се да су то
две некретнине једна поред друге, једна је 105 квадрата, а друга има 23, па је то укупно
128 квадрата. Цена у првом кругу је била 40 милиона фт, с тиме да је у томе 1 милион
који су они потрошили на реновирање грејања. Председник Фузик нема овлашћење да
испод 38 милиона потпише купопродајни уговор. Ако ми прихватимо за 38 милиона, то
се правно може спровести и до марта 2009. године ће простирије бити исељене и
предате.
Да би било интересантније, и Хрвати имају заседање своје скупштине, у Нађмезе имају
скоро 400 квадратних метара који ће такође бити на продају. Њихов простор је и на
приземљу и на првом спрату. Не продају све у пакету. Можда постоји могућност да се
цена спусти. Значи да ће Хрвати имати можда за нас повољнију цену по квадрату од
Словака.
Пошто у јануару морамо одржати скупштину, боље да сачекамо одлуку хрватске
скупштине.
Расправа да се не иде само на цену некретнине, него и на функционалност.
(У 16.03 часова одлазе Томислав Семлер и Вера Пејић Сутор → присутно 11
скупштинара, нема кворума!)
Преостали део седнице се одвија на нивоу информисања, када да се одржи следећа
седница.
Љубомир Алексов: Захваљује свим члановима на сарадњи и затвара седницу у 16.10
часова.
Будимпешта, 20.децембар 2008.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Ксенија Сушић
оверилац записника
печат

_____________________
Аница Пандуровић
оверилац записника
НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних, предлози за Светосавске награде.
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