ЗАПИСНИК
2/2009. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 21. фебруар 2009.
Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.)
Датум: 21. фебруар 2009.
Дневни ред: према позивници (прилог)
Присутни: 19 од 23 чланова
Председавајући: Љубомир Алексов, председник ССМ
Записник водио: Борис Бекић, секретар ССМ
Љубомир Алексов: Отвара седницу у 10.25 и поздравља све присутне. Констатује да
има кворума (тренутно је присутно 16 особа).

Одлука бр.17/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.) Присутни су
једногласно усвојили да записник седнице води секретар ССМ Борис
Бекић. Резултат гласања: 16 је гласало за, уздржани 0, против 0.
Одлука бр.18/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду Милан
Ђурић и Душан Вуковић. Резултат гласања: 16 је гласало за, уздржани
0, против 0.
Председник ССМ напомиње да је предложени дневни ред приложен уз позивницу.
Нико није имао примедаба или допуна.

Одлука бр. 19/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.)
Присутни су једногласно усвојили следећи дневни ред: (резултат
гласања: 17 је гласало за, уздржани 0, против 0)
1.
2.
3.
4.

Буџет за 2009. годину
Куповина просторија у улици Нађмезе бр.49.
Оснивање институције или институција
Разно

(10.27 стигли Вера Пејић Сутор и Мирослав Роцков → присутно 18 чланова)
Тачка 1. Предлог буџета за 2009. годину
Љубомир Алексов: Напомена- овај материјал је 11. фебруара био и на седници
финансијско-контролног одбора и председништва. Продискитован је, председништво
није дало замерке, а председник ФК одбора ће изнети став одбора. Отвара дискусију.
(10.28 стигао Пера Ластић → присутно 19 чланова)
Вера Пејић Сутор: На одборској седници су била три члана. Одбор предлаже
скупштини ССМ да се буџет за 2009. годину прихвати.
Игор Рус: Регулисати коришћење службених телефона самоуправе. Да се направи
месечни лимит за коришћење телефона, отприлике 20-25 хиљада месечно. Донети
правилник за коришћење телефона самоуправе.
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Јованка Ластић: Жели да врати телефон јер јој прави велике трошкове. Велику суму
плаћа и на приватни телефон, а још плаћа и 30% на службени телефон. Са приватног не
жели да обавља службене разговоре.
Љубомир Алексов: Уплата 30% је законска обавеза, или се плаћа према таксативној
листи позива. Два телефона се користе у адаптеру (па су позиви јефтинији), па имамо 5
службених телефона (Јованка Ластић, Милан Ђурић, Боривој Рус). Љубомир Алексов
(плаћа му се део трошкова), а Милица Павлов је број преписала на себе, то ми не
плаћамо. Треба видети могућност да су међусобни телефонски разговори бесплатни,
пакет за самоуправе.
Дискусија о мобилним телефонима (трошкови, лимитирање колико плаћа самоуправа,
мобилни телефон у летњем кампу, телефон за резерву, ко има права да користи
службени телефон, ...). Код фиксног (стабилног телефона) није проблем, свако има два
кода (приватни и службени), мобилни се теже контролише.
Љубомир Алексов: У кратком року треба проверити шта о овоме стоји у правилнику,
или направити нови.
Радомир Ластић: Буџет се може прихватити, јасно је да највећи део буџета ССМ иде
на функционисање и на плате, а нешто мало и остаје. Питање је Културни центарзадаци, приредбе, документовање, шта ради и на чега се употребљавају новчана
средства.
Игор Рус: О евентуалним хонорарима, месечно одређена сума (за 7 особа из
предеседништва). Какав је однос према члановима који редовно долазе и на одборске и
на скупштинске седнице. Да ли да се уведе мањи хонорар (надокнада) за долазак на
седнице (üléspénz).
Љубомир Алексов: О овоме предлогу треба размислити, јер се о томе расправљало и
на одбору.
Јованка Ластић: Припремити текст о овоме. Додељивати стимулативно, по броју
појављивања.
Душан Туцаков: Генерално се не слаже са тиме да се скупштинари материјално стимулишу.
Пенка Весић: Ко се прихватио, има и обавезу да се појављује редовно, а не само када
се гласа о важнијим стварима. Када је спречен, да се јави.
Борислав Рус: Решење хонорара није добро, јер су дажбине велике. Треба видети шта
је по закону могуће.
Пера Ластић: Да ли у буџету има могућности и резерве за то.
Јованка Ластић: Након изласка нових закона видети могућности.
Борислав Рус: Учешће је све веће, а обавезе су теже. То захтева времена и припрема.
Љубомир Алексов: За ово извор у буџету није планиран. Када се направи биланс за
2008. годину – може бити и већи и мањи. Адвокат саветује да сачекамо измене
пореских закона, па да сачекамо, па онда да решавамо ово питање, можда већ током
пролећа.
Пера Богдан: Причамо, а не знамо тачне цифре. За девет људи је то годишње скоро 4
милиона. Тих 35.000.-фт не би требало да се даје, мада постоје и они који су то
завредели. Ако имамо 23 особе, 30.000.-фт по седници, 7 седница годишње, то је око 5
милиона. Учешће је око 50%. Ако то израчунамо, то је и сума која је у буџету. Ја сам за
хонорар за долазак на седнице (üléspénz).
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Душан Туцаков: Подвлачи да није за мотивисање на тај начин, али да се о томе прича
на некој следећој седници, а сада да се вратимо на буџет.
Љубомир Алексов: Да завршимо, ова врста исплате није противзаконита, али можда
постоји и елегентнија форма да се то изведе. За следећу седницу, 25. априла, би и ово
требало израдити – колике су могућности у буџету.
Буџет за Центар, део за његово функционисање је релативно мали, а цифра која се
планира за остваривање програма је око 20 милиона (сам Центар и програми у
провинцији).
Пера Богдан: Предлаже да се до 25. априла стопирају исплате 35.000.-фт. Центар има
„слободних 20 милиона“. Издавачка делатност , камп, радио, програми, конкурси. Шта
је разлика између конкурса и програма?
Љубомир Алексов: Довољно велике пројекте смо издвојили, јер их можемо именовати
и отприлике знамо њихов буџет. Други мањи пројекти за које не знамо колико коштају
су под конкурсима. Набраја разне пројекте.
Пера Богдан: Жели да се смотра у фолклору у Помазу настави сваке године, јер је била
прва.
Љубомир Алексов: Исправља га да ово није била прва смотра фолклора, јер је било
разних, а ово је централни програм, као што је и Банатски сабор који није само за
Деску. А ово је првенствено био програм Културног и документационог центра у
сарадњу са помашком српском заједницом, а не обрнуто, а већи део су финансирали
Центар и ССМ. Коначно да и Помаз прима овакве примедбе земаљског значаја.
Пера Богдан: Прихвата, само жели да се ова манфестација настави.
Гласање: Предлог да се до 25. априла стопирају исплате од 35.000.-фт. (резултат
гласања: 3 је гласало за, уздржани 6, против 7. – двоје су ван сале).

Предлог није прихваћен.
Одлука бр. 20/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.)
Присутни су прихватили буџет за 2009. годину. Резултат гласања: 18 је
гласало за, уздржани 1, против 0.
Пера Богдан: Да се вратимо на теме: телефони, Центар и хонорари по седницама.

Одлука бр. 21/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.)
Скупштина је донела једногласну одлуку да има у обавезу да до
следеће седнице припреми следеће материјале:
(1)-употреба мобилних телефона (правилник употребе службених
телефона),
(2)-надокнада трошкова скупштинарима и
(3)-план рада и расподела средстава Културног и документационог
центра.
Резултат гласања: 19 је гласало за, уздржани 0, против 0.
Душан Туцаков: Да се сачека две недеље до доношења закона. Знамо колики је буџет
за те хонораре, па да се уведу бодови. На основу тога да се исплата врши кроз бонове за
храну или летовање.
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Тачка 2. Куповина просторија у улици Нађмезе бр.49.
Љубомир Алексов: На дневном реду је већ била тема уговора о даљој куповини
просторија у улици Нађмезе бр.49. Донета је одлука да уђемо у процедуру куповине
просторија, да се купе просторије од словачких новина. Сада смо у фази потписивања
уговора за овај простор од 128 квадрата, цена је 38 милиона, па би их у року од 60 дана
предали нама на коришћење.
Уколико имамо преосталих материјалних средстава и могућности, у продужетку су
просторије од отприлике 72 + 32 квадрата (припадају хрватској Кроатики), па и то
може бити у даљој опцији. То може да буде леп и велики комплекс који задовољава све
наше захтеве, а у садашњој економској ситуацији можда и није лоше да се новац уложи
у некретнине. Све укупно би било шездесетак милиона, а на рачуну би нам остало и
нешто пара за резерву.
Игор Рус: Финансијко-контролни одбор је о овоме дискутовао и позитивно се изразио
о куповини. Једино је предлог да се паре које преостану пребаце на обичан банковски
рачун и ороче (због веће камате).
Борислав Рус: Поставља се питање да ли је потребан толики простор. У које сврхе и
како би све то могли да искористимо, има низ аргумената који иду у прилог да то
урадимо, просторије нису у толико лошем стању. Да ли је добро орочивати у
форинтама или треба претворити у евре. Ипак ,некретнина је најбоље решење, она се
касније може и продати.

Одлука бр. 22/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.)
Скупштина је донела одлуку да се потпише купопродајни уговор са
словачком земаљском самоуправом за просторије од 128 метара
квадратних у улице Нађмезе бр.49. За потписивање се овлашћује
председник ССМ, а новчана средства да се пребаце у одговарајућем
року, са тим да словаци у року од 60 дана ослобађају просторије и
предају нам их у употребу. Резултат гласања: 18 је гласало за,
уздржани 0, против 0 (једна особа није гласала).
Одлука бр. 23/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.)
Скупштина је донела једногласну одлуку да се овласти председник
ССМ да настави разговоре са предузећем „Кроатика“ у вези куповине
друге две некретнине (72м2 + 33 м2). Резултат гласања: 19 је гласало за,
уздржани 0, против 0.
Тачка 3. Оснивање институције или институција
Љубомир Алексов: Ситуација се променила од када смо послали позивницу, зато је
оснивање институција:
- Питање Српских народних новина
- Научно-истраживачки институт
Фонд за институције неће расписивати конкурсе. Само постојеће институције ће бити у
прилици да добију материјална средства. Конкурсних пара нема, важиће редослед
подношења захтева.
Враћа се на питање СНН-а, ко да буде издавач да би се наставило редовно несметано
излажење новина, ко предаје конкурс. Износи могуће варијанте.
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Душан Вуковић: Није му јасна ситуација око нове институције и конкурса, и СНН-а.
Љубомир Алексов: Разјаснио му је разлику између ове две теме. Наставља у вези
СНН-а. На претходној седници смо поставили три опције:
1. Створити институцију под именом Српске народне новине
2. Основати фондацију која ће издавати СНН (треба дуже времена за регистрацију)
3. Преузети редакцију
Наш предлог да се у оквиру земаљске самоуправе створи институција која ће предати
конкурс (Јавној фондацији) за издавање новина, да би се обезбедила средства за
финансирање за 2009. годину. У међувремену би се тај период могао искористити за
оснивање фондације.
Трећа опција је нацрт споразума који је послао председник СДС-а.
Тражи од скупштинара да се изјасне, јер ствар хитно треба да се реши.
(Дискусија о ове три варијанте, приложеном материјалу, праву задржавања имена,
законским условима, а и о новој институцији.)
Решење се тражи увек у виду споразума, али није увек вероватно да обе организације
могу да испоштују и спроведу сазивање своје скупштине. Било би опасно прихватити
било какав континуитет Савеза.
(12.10 отишао Радомир Ластић → присутно 18 чланова)
Милан Степанов: У редакцији су четири особе у сталном радном односу, а остали су
хонорарци. Објашњава систем рада и коришћења технике. Који назив за новине може
да се користи (Назив СЕРБСКЕ НАРОДНЕ НОВИНЕ !?).
(12.25 отишли Милан Ђурић и Пенка Весић → присутно 16 чланова)
-дискусија: положај шефа институције, главног уредника, запослених радника. Да ли је
институција на дужи рок, или ће бити само пар месеци, има ли уопште смисла после
правити фондацију.
Мирослав Роцков предлаже да се сада одабере најједноставније решење да би новине
несметано излазиле, а касније да се види за фондацију.

Одлука бр. 24/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.)
Скупштина је донела једногласну одлуку да се оснује институција
(Српске недељне новине) која ће обезбедити даље функционисање
Српских народних новина, а касније ће се размотрити стварање
фондације. У прелазном периоду да се помогне СДС-у зајмом од 5 (пет)
милиона фт, а средства која преостану након измиривања трошкова
ће СДС вратити Самоуправи Срба у Мађарској. Резултат гласања: 16
је гласало за, уздржани 0, против 0.
-Други део тачке 3: Научно-истраживачки институт
Дели се материјал о концепцији Српског института који је саставио Пера Ластић, а он
затим излаже овај материјал (дато у прилогу скупштинског материјала).
Потребно је донети одлуку о оснивању овакве институције, да би што пре могла да
функционише.
Јованка Ластић: Подржава оснивање ове института, па се после постојећих
институција добија један комплекс који би покрио све области у којима треба нешто да
урадимо.
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Борислав Рус: Овај институт би могао да интегрише многе области, односно да
продуби сарадњу и са матицом.

Одлука бр. 25/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.)
Скупштина је донела одлуку да се оснује Српски институт (научноистраживачки) и прихвата његов оснивачки лист, да земаљска
самоуправа преда конкурс за стварање услова настанка тог института.
Резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 2, против 0.
Одлука бр. 26/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.)
Скупштина је донела одлуку да се прихвати статут Српског
института (научно-истраживачког). Резултат гласања: 15 је гласало
за, уздржани 1, против 0.
Тачка 4. Разно
Љубомир Алексов: Питања или предлози.
Јованка Ластић: Пошто је Пенка Весић отишла, у њено име ће да изнесе следећи
проблем: Министарство за образовање и културу је 20. фебруара издало обавештење о
наручивању мањинских уџбеника, позивајући се на уредбу Владе која нема број (...),
значи та та уредба још није проглашена, односно још није на снази. Регулише се начин
наручивања мањинских уџбеника. Проблем је да је на крају текста истакнуто да
мањинске школе треба да предају своје наруџбе до 28. фебруара, значи да имају веома
кратак рок да то ураде. За исти тај посао већинске мађарске школе имају на
располагању 60 дана.
Прошле године је било објављено 19. фебруара, а рок за предају је био 20. март.
Сматрамо да то није коректан однос према мањинама и треба реаговати и протестовати.

Одлука бр. 26/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.)
Скупштина је донела једногласну одлуку да се поводом наручивања
мањинских уџбеника Министарству образовања и културе упути
протестно писмо у коме се наводи да је то незаконито, некоректно и
дискриминативно према мањинама. Резултат гласања: 16 је гласало
за, уздржани 0, против 0.
Одлука бр. 27/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.)
Скупштина је донела једногласну одлуку да се оснује институција која
ће се бавити издавањем новина и других издања, а уједно прихвата и
њен оснивачки лист. Резултат гласања: 16 је гласало за, уздржани 0,
против 0.
Одлука бр. 28/2009.Скупштине ССМ (21.02.2009.)
Скупштина је донела једногласну одлуку да се за руковођење Српским
институтом овласти Пера Ластић. Овлашћење престаје када се
конкурсним путем правоснажно изабере директор ове институције.
Резултат гласања: 16 је гласало за, уздржани 0, против 0.
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Друге теме:
-Финансијски помоћи издавање СНН-а у првом тромесечју (сада је то ионако обавеза ССМ)

-Обавештење – Прослава у Помазу поводом годишњице рођења Тихомира Вујучића
-До пролећа треба да се изради реална концепција српског мањинског школства у
Мађарског, па ће се видети шта је реално и какве су могућности
-Јавна фондација – од суме 456 милиона, код новина се финансирање смањује за 10%,
за неке области се неће ни расписати, за рад њихове канцеларије је непромењених око
40 милиона, само око 120 милиона је за расподелу мањинама на конкурсима.
-Диференцирано финансирање мањинских самоуправа – у формулару постоје ставке
које само етничка мањина може да користи, а не и национална. Свим националним
мањинама је лимит 80 бодова. Комисија уради посао и ставља нас пред готов чин.
-Прикупљање информација о раду културно-уметничких друштава, ради прављења
извештаја и сагледавања материјалног стања (информативног карактера)
-Оквирни план рада ССМ за 2009. годину – дат је у радној форми, требало би га
допунити са појединим манифестацијама које су изостале и ускладити неке датуме.
-Школски аутобус – финансијска ситуација се полако затвара, за ову школску годину је
све регулисано.
-Препорука за батањски сајт - www.szerbek-battonyan.hu
Љубомир Алексов: Захваљује свим члановима на сарадњи и затвара седницу у 13.55
часова.
Будимпешта, 21. фебруар 2009.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Милан Ђурић
оверилац записника
печат

_____________________
Душан Вуковић
оверилац записника
НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних, план буџета ССМ за 2009. годину
(табеларни и текстуални део), купопродајни уговор за просторије у улици Нађмезе бр.49.
(словачка зем.сам. – српска земаљска самоуправа), оснивачки лист СНН Кхт, предлог споразума
ССМ-СДС, оснивачки лист за српски научно-истраживачки институт, концепција српског
института, програми у 2009. години, обавештење ОКМ (са сајта) о наручивању мањинских
уџбеника.
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