ЗАПИСНИК
1/2009. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 17. јануар 2009.
Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.)
Датум: 17. јануар 2009.
Дневни ред: према позивници (прилог)
Присутни: 20 од 25 чланова
Председавајући: Љубомир Алексов, председник ССМ
Записник водио: Соња Гојковић белешке на седници, Борис Бекић, секретар ССМ,
записник на основу звучног записа.
Љубомир Алексов: Отвара седницу у 10.45 и поздравља све присутне. Констатује да
има кворума (тренутно је присутно 17 особа).
Седница је првенствено сазвана због одлуке о додели Светосавске награде. Предлаже
да белешке на овој седници води Соња Гојковић, а записник ће на основу тога и
тонског снимка сачинити Борис Бекић који сада није присутан.

Одлука бр.1/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.) Присутни су
једногласно усвојили да белешке води Соња Гојковић, а записник
седнице ће направити секретар ССМ Борис Бекић. Резултат гласања:
17 је гласало за, уздржани 0, против 0.
Одлука бр.2/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду
Борислав Рус и Томислав Семлер. Резултат гласања: 17 је гласало за,
уздржани 0, против 0.
Председник ССМ напомиње да је предложени дневни ред приложен уз позивницу.
Пера Богдан: Желео би да се дода још неколико тема: „Опанке“ (финансијска помоћ)нису платили кирију па им је речено да иселе своје реквизите и опрему из Дома
културе, затим санкције за скупштинаре који не долазе на седнице, какво је статутарно
стање у вези функције повереника за југ (јер је и председник КФФ одбора).
Љубомир Алексов: Тема „Опанака“ је иначе била предвиђена под тачком разно, али
целокупна модификација коју је предложио Пера Богдан може ући у тачку разно , да се
о томе гласа. Иначе, за „Опанке“ смо се сложили да ћемо им пружити материјалну
помоћ, а данас треба да се договоримо о износу.

Одлука бр. 3/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да се предлогом Пере Богдана
допуни дневни ред под тачком „разно“. (резултат гласања: 17 је
гласало за, уздржани 0, против 0)
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Одлука бр. 4/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Присутни су једногласно усвојили следећи дневни ред: (резултат
гласања: 17 је гласало за, уздржани 0, против 0)
1. Куповина и проширење просторија у улици Нађмезе бр.49.;стварање услова за
даљи рад Културног центра
2. Статут Савеза државних мањинских самоуправа
3. Одлука о додељивању Светосавске награде
4. Разно.
Тачка 1. Куповина и проширење просторија у улици Нађмезе бр.49.
Љубомир Алексов: На претходној седници смо разматрали ово питање и добио сам
овлашћење да ступим у контакт са власником просторија (Словачка самоуправа).
Словаци су вољни да српској заједници продају свој простор од 128 квадрата за 38
милиона форинта, јер је један део тог простора 2007-08. године обновљен. Али, нови
моменат је да су се јавили и из хрватске земаљске самоуправе, они продају све
некретнине које имају у истој тој згради. Тачно је да те некретнине нису међусобно
повезане, то је око 400 квадрата на приземљу и на првом спрату. Ако можемо да чекамо
до 14.фебруара када ће они добити конкретну понуду (а имаће и седницу), сазнаћемо
цену за колико продају своје просторије. Можда је боље мало сачекати, па се цене
вероватно могу спустити.
Хрвати имају четири јединице и знају да је лакше продати у деловима, него у целини.
Предлог: да се преговара и са словацима, и са хрватима, по потреби погледамо и
обиђемо све некретнине, а коначну одлуку донесемо на нашој фебруарској седници.
Тиме је ова тачка затворена.
Тачка 2. Статут Савеза државних мањинских самоуправа
Љубомир Алексов: На претходној седници смо такође говорили о овој теми.
Практично, то је једно удружење самоуправа, због бољег наступа према државним
органима. Прошли пут смо и гласали о овоме, резултат је био 12 гласова за, 1 уздржан,
али је потребна квалификована већина, па нисмо имали одлуку. Мислим да је корисно
да уђемо у овај савез. Мислим да у том статуту нема таквих тачака које угрожавају наш
суверенитет.
Ако скупштинари мисле да је потребно да се сачека Пера Ластић због дискусије,
можемо прекинути, наставити са 3.тачком, па се вратити на 2.тачку. Тако је и
договорено.
Тачка 3. Одлука о додељивању Светосавске награде
Љубомир Алексов: Материјал је послат: листа кандидата који су раније добили
Светосавску награду, а и листу предложених за 2009. годину (8 предлога). Раздвојено је
на Светосавску награду (ССМ) и Светосавску повељу (заједно ССМ и нека локална
српска самоуправа). Прво би требало размотрити која имена иду на коју листу.
Немеш Денеш: Ако је један део седнице затворен, у записнику се о томе делу не смеју
навести лични подаци (шта је ко рекао), него само коначне одлуке. Скупштина може да
одреди када је затворени део седнице, али то није обавезно.
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Одлука бр. 5/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да седница буде затворена и да
гласање буде тајно. (резултат гласања: 19 је гласало за, уздржани 0,
против 0)
Затворени део седнице

Одлука бр. 6/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Одлука бр. 7/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Одлука бр. 8/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
-

(седница је даље отворена)

Тачка 2. Статут Савеза државних мањинских самоуправа
Љубомир Алексов:
Пера Ластић:. Разлике између локалне и земаљске самоуправе, њихове ингеренције. У
овом Савезу се одлуке могу донети простим већинским гласањем, ако је присутно 10
чланова, онда 6-7 мањина могу да донесу одлуке са којима се други не слажу. Ту је
проблем да другом предајеш своју представничку функцију.
Љубомир Алексов: Али ти се тиме не одричеш свог суверенитета.
Пера Ластић:. Савез ће дати мишљење у име свих. Доношење одлука барем 2/3
већином. Да ли је овај статут у реду.
Љубомир Алексов: Став ми је био да ни председништво није потребно. Тражити
једногласно одлучивање.

Одлука бр. 9/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да се српска мањина придружи
Савезу државних мањинских самоуправа, односно да буде међу
оснивачима овог Савеза. (резултат гласања: 20 је гласало за, уздржани
0, против 0)
Одлука бр. 10/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да за функционисање Савеза
државних
мањинских
самоуправа
није
потребно
посебно
председништво, а тај члан треба брисати из статута СДМС-а. Своје
одлуке СДМС доноси искључиво консензусом (једногласно). (резултат
гласања: 20 је гласало за, уздржани 0, против 0)
Тачка 4. Разно
Љубомир Алексов: Питање помашког удружења „Опанке“.
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Пера Богдан: Друштво је до сада бесплатно користило услуге Дома културе, сада мора
да плаћа кирију у Дому (месечно пар десетина хиљада), једноставно немају пара и зато
треба да напусте те просторије, а имају и других дугова. Било је чак питање да се
јубилеј уопште одржи.
-Питање налажења извора средстава, конкурси, план рада. Дискусија: Пера Богдан,
Борислав Рус, Кристифор Брцан, Јованка Ластић, Радомир Ластић, Милан Ђурић, Пера
Ластић.
Пера Ластић: Треба да се уведе систем, Културни центар треба од свих фолклорних
група да тражи да поднесу опис свога стања, план, потребе, па ће се добити јаснија
слика коме треба да се додели материјална помоћ. Треба и сами да се развијају.
Љубомир Алексов: Да се надовеже и потврди о чему је досад говорено. Немогуће је
очекивати да сва друштва без помоћи својих локалних самоуправа траже само од
земаљске самоуправе и од Центра, јер ни ми то не можемо да издржимо. Неумесно је да
градска помашка самоуправа из свога годишњег буџета не може да издвоји 200.000.форинта за „Опанке“, које 25 година тамо раде. Помаз сву своју традицију вуче од
Срба, и још траже паре да наше друштво плаћа кирију у Дому културе. То је веома
цинично. У Помазу има наших угледних људи и неприхватљиво је да они без речи
пусте да се ово дешава. Ако је потребно, отићи ћемо код градоначелника, али мислим
да само ја нисам довољан, има у Помазу довољно угледних Срба који могу да пруже
подршку. За школски аутобус паре даје српска мањинска самоуправа, а не град. Какав
је то приступ мањини.
Мирослав Роцков: Предлаже да се обратимо омбудсману да локалне самоуправе треба
више да помогну своје мањинске самоуправе.
Кристифор Брцан: Не би требало дозволити да се оваква удружења гасе због
материјалних услова, на неки начин их треба помагати, али и они сами треба да уложе
труд и побрину се за проналажење материјалних средстава. Наводи пример Баната.
Дискусија: више скупштинара предлаже да се „Опанцима“ помогне, шта са киријом-да
ле да се уопште плати док се врше преговори, однос са месном самоуправом, а и да се
направи и преглед стања осталих друштава (Пера Ластић, Душан Туцаков, Душан
Вуковић, Пера Богдан, Јованка Ластић, Љубомир Алексов)

Одлука бр. 11/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да се удружењу „Опанке“ упути
помоћ од 300.000.-форинта ради исплате дугова, али са изузетком
кирије за Дом културе. (резултат гласања: 20 је гласало за, уздржани 0,
против 0)
Скупштина ССМ да изда налог Културном центру да до 31. марта направи краћи
извештај о стању наших фолклорних удружења. Ти послови су у току.
Затворени део седнице
– Тачка 3.: резултати првог круга гласања (прилог у документацији).
- (седница је даље отворена)
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За време док се припремају гласачки листићи за други круг. Тачка 4. Разно
Пера Богдан: Скупштинари који не долазе редовно на седнице. Да ли да се
санкционишу.
Љубомир Алексов: Прошли пут смо дали статистику ко је колико пута долазио на
скупштину. 30. параграф Мањинског закона каже да се мањинском посланику укида
мандат ако годину дана није долазио на скупштину. Видимо да је то једино Нада
Хајџан. Треба да се обратимо изборној земаљској комисији како да поступимо.
(Душан Туцаков и Радомир Ластић су напустили седницу → присутно 18 чланова)
Затворени део седнице

Одлука бр. 12/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Одлука бр. 13/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Одлука бр. 14/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Одлука бр. 15/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
-

(седница је даље отворена)

Тачка 4. Разно
Јованка Ластић: Да се прецизира правилник. На који начин могу да се дају оставке: писмено,
СМС-ом (?), или како? Како је поступио Пера Богдан у вези оставке у скупштини и КФФ
одбору.

Љубомир Алексов: Наш правник је објаснио да се оставка даје организацији која је ту
особу кандидовала, значи не скупштини. Значи да је информација коју је Пера Богдан
мени послао информативног карактера. Он је своју оставку предао Сентандрејском
удружењу, али је они нису прихватили, него га задужили да и даље ради у скупштини у
име њихове организације.
Пера Богдан: Тако је поступио зато што људи не долазе на скупштину, био је огорчен.
Дискусија о потребном годишњем броју седница и доласку скупштинара на седнице.
(Љубомир Алексов, Кристифор Брцан, Јованка Ластић, Мирослав Роцков, Томислав
Семлер, Тибор Ембер, Пера Богдан, Соња Сушић)

Одлука бр. 16/2009.Скупштине ССМ (17.01.2009.)
Присутни су усвојили да Нади Хајџан престаје мандат јер више од
годину дана није долазила на седнице Скупштине ССМ, а да се о томе
обавести и Државна изборна комисија. (резултат гласања: 17 је
гласало за, уздржани 1, против 0)
Љубомир Алексов: Скупштина је у целини доста радила, и негативна критика није на
месту. Фебруарска скупштина је по закону обавезна јер морамо на дневни ред да
ставимо буџет.
Договорен је термин за суботу 21. фебруар.
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Обавеза нам је да Изборној комисији јавимо за Наду Хајџан, а и њу да обавестимо.
Питање П.Богдана повереник или председник одбора. Правна ситуација је да се треба
изјаснити за једну од ове две функције.
Чланови тумаче статут. Да ли да се именује неко други за повереника за југ.
Друге теме:
Душан Вуковић: Понудио да Табан пре Светосавског бала одигра једну кореографију,
јер је ове године њихова петнаестогодишњица.
Скупштинари су прихватили понуду.
Љубомир Алексов: Захваљује свим члановима на сарадњи и затвара седницу у 13.55
часова.
Будимпешта, 17. јануар 2009.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Борислав Рус
оверилац записника
печат

_____________________
Томислав Семлер
оверилац записника
НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних, досадашњи добитници Светосавске награде,
предлози за Светосавске награде 2009.године, гласачки листићи.
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