ЗАПИСНИК
3/2009. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 25. април 2009.
Место: Дворац Телеки-Ватај, Помаз (Teleki-Wattay Kastély, 2013 Pomáz, Templom tér 3.)
Датум: 25. април 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 9.50 и поздравља све присутне. Констатује да има
кворума (тренутно је присутно 15 особа).
Пре почетка представља нове чланове скупштине ССМ, тако да је скупштина у пуном
сасатаву (25 чланова). Државна изборна комисија је регистровала Душицу Шокац из Баје
и Димитрија Ластића из Будимпеште уместо чланова који су иступили и брисани су са
листе. Предаје акредитив.
Чланове скупштине ССМ поздравља и жели им добродошлицу градоначелник Помаза
Вичи Ласло.
(9.55 стигли Јованка Ластић и Милан Рус → присутно 17 чланова)
Чланове скупштине ССМ такође поздравља и Драган Симић председик Српске мањинске
самоуправе Помаза.

Одлука бр.29/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.) Присутни су
једногласно усвојили да записник седнице води секретар ССМ Борис
Бекић. Резултат гласања: 17 је гласало за, уздржани 0, против 0.
Одлука бр.30/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду
Борислав Рус и Ксенија Сушић Марков. Резултат гласања: 17 је гласало
за, уздржани 0, против 0.
Председник ССМ напомиње да је предложени дневни ред претрпео модификацију и
приложен је уз позивницу. Примедба или допуна: Пера Богдан предлаже да се дневни ред
прошири тачком о допуни одбора за финансије и одбора за културу.

Одлука бр. 31/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су једногласно усвојили следећи дневни ред: (резултат
гласања: 17 је гласало за, уздржани 0, против 0)
1. Преиспитивање и потребне модификације основачких листова институција (Закон
105. из 2008. године)
2. Давање сагласности у вези конкурса за директора Српске школе „Никола Тесла“
3. Оснивачки акт Српског издавачког центра
4. Купопродајни уговор за некретнину у улици Нађмезе 49. („Кроатика“)
5. Расписивање конкурса за Педагошки и методолошки центар и за Српски институт
6. Допуна упражњених места Финансијско-контролног одбор и Одбора за културу
7. Разно
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a. Сарадња са српском заједницом из Вуковара и Белог Манастира
Тачка 1. Преиспитивање и потребне модификације основачких листова институција
(Закон 105. из 2008. године)
Љубомир Алексов: Предаје реч адвокату Немеш Денешу.
Немеш Денеш: 105. закон из 2008. године је назван статусним законом. Говори о
правном статусу буџетских органа. Према њему треба модификовати раније направљене
оснивачке листове институција. Прави се ново сврставање у стручним гранама (по
извршавању задатака и по струци). Треба упоредити стари и нови и према новом
исправљати. Ми смо основали „делимичне буџетске органе“ чије економисање је вршило
одељење (економат) које ради уз канцеларију.
Од 1.јануара 2009. године се могу основати две врсте буџетских органа. Стручно
самостални (идентично са делимично самосталним) и стручно самостални који
самостално економишу. По новом закону треба да одредимо статус наших буџетских
органа. Треба да се донесе одлука уз који буџетски орган да се прикључи економисање
које тренутно врши канцеларија.
Љубомир Алексов: У оснивачким листовима треба спровести законске одредбе. Задаци
и кодови треба да се прераде, и да донесемо одлуку ко ће да врши газдовање за све остале
институције. Од наше 4 институције ове задатке би могао да врши Културни и
документациони центар. Остале институције су још у правној фази формирања.
(10.15 стигао Пера Ластић → присутно 18 чланова)
Вера Пејић Сутор: Финансијска комисија се слаже са модификацијом оснивачких
листова.
Љубомир Алексов: Културни и документациони центар ће вршити задатке газдовања, па
да се оснивачки листови модификују у том правцу и припреме за следећу седницу.
Још једна промена треба да се спроведе у оснивачком листу Педагошког и методолошког
центра – оригинално је у услове за расписивање конкурса за директора написано да та
особа буде регистрована на списку експерата. То сужава круг кандидата, па предлажемо
да се брише да то буде услов, него да се формулише да то буде предност.
Јованка Ластић: Потврђује председников предлог и истиче да је потребно да се што
више наши педагога пријаве на листу за експерте што би им у сваком погледу донело
предности.

Одлука бр. 32/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да се међу услове конкурса за
руководиоца за Педагошки и методолошки центар наведе следеће:
кандидат не мора бити на листи експерата, него је то само његова
предност. (резултат гласања: 18 је гласало за, уздржани 0, против 0)
Одлука бр. 33/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да се овласти вршилац дужности
шефа канцеларије (др. Немеш Денеш) и да за следећу седницу припреми
модификацију оснивачких листова наших институција према
законским одредбама. Правац модификације је да ће Културни и
документациони центар вршити газдовање за остале институције.
(резултат гласања: 18 је гласало за, уздржани 0, против 0)
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Одлука бр. 34/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су усвојили да правац спровођења модификације оснивачких
листова буде да ће Културни и документациони центар вршити
газдовање за остале институције.(резултат гласања: 16 је гласало за,
уздржани 2, против 0).
Треба разрадити каква ће бити структура запослених у новонасталој ситуацији, јер нове
особе не можемо да запошљавамо и оптерећујемо наш апарат.
Тачка 2. Давање сагласности у вези конкурса за директора Српске школе „Никола
Тесла“
Кандидати су се појединачно изјаснили да не желе да седница буде затворена, а такође ни
чланови скупштине не инсистирају да седница буде затворена. Статут прописује
затворену седницу ако то неко тражи.
Дискусија како да се гласа, тајно или јавно, на колико кандидата може да се гласа: више
или само један, гласање о програмима и особама, да ли се даје мишљење или сагласност.
Немеш Денеш: Позива се на закон да гласања о личним питањима треба да буду тајна,
али скупштина треба да донесе одлуку о начину гласања и комисији за пребројавање
гласова. Овде се доносе одлуке о особама, а не одлуке о програмима.
Дискусија (Љубомир Алексов, Ксенија Сушић, Пера Ластић, Радомир Ластић, Борислав
Рус, др Немеш Денеш)
(10.30 стигла Пенка Весић → присутно 19 чланова)

Одлука бр. 35/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су усвојили да гласање о конкурсу за директора Српске
школе „Никола Тесла“ буде тајно. (резултат гласања: 15 је гласало за,
уздржани 1, против 0, троје су ван сале).
Одлука бр.36/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су једногласно прихватили да се у комисију за пребројавање
гласова изаберу Милан Ђурић, Душан Туцаков и Ксенија Сушић
Марков, а да председник комисије буде Милан Ђурић. (резултат
гласања: 19 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Кандидати за директора Српске школе „Никола Тесла“ ће излагати своје конкурсе.
Редослед представљања је по азбучном реду презимена. Сваки кандидат има на
располагању 15 минута за излагање, а затим им скупштинари могу поставити питања.

1) др Јованка Ластић - текст је дат у прилогу
Питања су поставили: Душан Туцаков, Вера Пејић Сутор, Пенка Весић, Милан Ђурић,
Пера Ластић.

2) Аница Пандуровић - текст је дат у прилогу
Питања су поставили: Душан Туцаков, Димитрије Ластић, Пера Ластић

3) Мирјана Хајманс - текст је дат у прилогу
Питања су поставили: Душан Туцаков, Игор Рус, Пенка Весић, Ксенија Сушић Марков.
12.40. Пауза за гласање – подела гласачких листића.
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(12.50. одлазе Душан Вуковић, Томислав Семлер и Игор Рус → присутно 16 чланова)
Тачка 3. Оснивачки акт Српског издавачког центра
Љубомир Алексов: Конкурс за Српске недељне новине. На који начин да повећамо
материјалне могућности и обезбедимо средства за издавачку делатност.

Одлука бр.37/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се прихвати оснивачки акт
Српског издавачког центра. (резултат гласања: 16 је гласало за,
уздржани 0, против 0).
Тачка 4. Купопродајни уговор за некретнину у улици Нађмезе 49. („Кроатика“)
Љубомир Алексов: Некретнина која је купљена од Словачке мањинске државне
самоуправе је укњижена у грунтовницу на име ССМ. Просторије ћемо преузети 2.маја
2009.године.
Имамо понуду и уговор од хрватских организација. То су два простора (71 м2 и 32 м2)
укупне вредности око 28 милиона форинта, са тим да може да се покуша смањити цена
мање некретнине.

Одлука бр.38/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се од хрватских организација купе
некретнине у улици Нађмезе 49. То су два простора (71 м2 и 32 м2)
укупне вредности око 28 милиона форинта, са тим да се покуша
смањити цена оне мање некретнине. (резултат гласања: 16 је гласало за,
уздржани 0, против 0).
Резултати тајног гласања:

Одлука бр.39/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су дали следеће мишљење о кандидатима (конкурсима) за
директора Српске школе „Никола Тесла“ :
- др Јованка Ластић – 11 гласова
- Мирјана Хајманс – 4 гласа
- Аница Пандуровић – 2 гласа
Присутни су одлучили да се за директора Српске школе „Никола Тесла“
подржи конкурс др Јованке Ластић.
Присутни су захвалили свима трома кандидаткињама на озбиљним конкурсима и
пожелели да се и даље ради у интересу српског школства у Мађарској.
(отишао Радомир Ластић → присутно 15 чланова)
Тачка 5. Расписивање конкурса за Педагошки и методолошки центар и за Српски
институт
Љубомир Алексов: Оснивање нових институција је сада отежано због недостатка
финансијских средстава, свако мора да обезбеди и своја средства што је противречно. Ми
смо већ предали конкурс за доделу одређених средстава, а унутар мањина постоји
договор колико ко може да добије.
Предлог: услови за директора институције су да има мађарско држављанство, зна српски
и мађарски језик, има високу школску спрему, праксу у струци и да није кажњаван. Да
што пре распишемо конкурс да би могли донети одлуку до 20. јуна.
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Јованка Ластић: Допуна: за директора Педагошког и методолошког центра да се истакне
да учествује у мањинској настави, одн. има праксу у српској мањинској настави у
Мађарској, а предност има онај који је на листи експерата.
Љубомир Алексов: Значи за директора Педагошког и методолошког центра да се
истакне ово што је Јованка Ластић навела, а за директора научно-истраживачког
института може опште.

Одлука бр.40/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су одлучили да се распише конкурс за директора Педагошког
и методолошког центра и за Српски институт, по условима које су
навели скупштинари. Конкурс ће се објавити у Српским народним
новинама и од тог дана се рачуна 30 дана за конкурс. (резултат гласања:
14 је гласало за, уздржани 1, против 0).
Тачка 6. Допуна упражњених места Финансијско-контролног одбор и Одбора за културу
Љубомир Алексов: Овом проблематиком се већ дуго занимамо, али никако да решимо.
Пера Богдан: Одбор који би требао да има 5 чланова, сада има 3, сигурно да има
проблема око кворума за одборске седнице, а одбор за културу практично није ни
прорадио. Да ли можемо да решимо овај проблем?
Љубомир Алексов: Да ли сада можемо о томе, јер ова тачка није била на оригиналној
позивници, него је сада допуњен дневни ред. Мањи проблем је допуна Финансијскоконтролног одбора са два члана, а већи. По статуту морамо да имамо Одбор за културу.
Увек останемо недоречени.
Дискусија. Закључак: ипак сада скупштинари нису припремљени да реше ово питање.
За неку од следећих седница: Допуна упражњених места Финансијско-контролног одбор
и Одбора за културу
Тачка 6. Разно
-

Сарадња са Србима из Вуковара и Белог Манастира (допис)

Одлука бр.41/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су одлучили да се успостави сарадња са Већем српске
националне мањине у Граду Белом Манастиру и Већем српске
националне мањине у Граду Вуковару. (резултат гласања: 14 је гласало
за, уздржани 1, против 0).
-

Правилник о коришћењу мобилних телефона- подељен радни материјал који још
треба да се уобличи.
Надокнада трошкова (хонорари)- материјал саставио др Немеш Денеш, дато у
прилогу. О овоме се не може гласати, него само дискутовати.

Пера Ластић: Скреће пажњу да је смањен буџет новина од стране мањинске фондације.
Да ли треба ипак самањивати број страница са 12 на 8, па нам се смањује могућност
информисања за 30%.
Љубомир Алексов: Планирано је да ово буде посебна тачка дневног реда. Већ смо
протестовали код Фондације да ово није коначна одлука, све постаје дефинитивно када
смупштина размотри ситуацију. Пракса оваквог финансирања новина нема много смисла.
Скупштина треба да изнесе оштар протест, неприхватљиво је смањивати обим са 12 на 8
страница.
Скупштина ССМ
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(Дискусија: Пера Ластић, Милан Степанов, Љубомир Алексов, Пенка Весић, Јованка Ластић)
У марту и априлу је објављивано 12 страница, а не 8, ту је већ губитак од преко 1 милион
форинта. Ко ће то да покрије? У Фондацији су некоректни јер нас стављају пред одлуку
да ли да у смањеном обиму имамо културне манифестације или мањи обим за новине. То
је проблем за све мањине у Мађарској. Колико има сврхе појединачно им писати разна
писма и жалбе?
Да се обратимо: Фондацији, онима који су надлежни изнад Фондације и располажу
парама за мањине (сфера политике за мањине) и јавност (матица, амбасада, итд.). Треба
констатовати да су ова средства недовољна за објављивање нашег недељника. Могуће је
и да се обратимо премијеру.
За попуњавање 4 странице је потребно око 500-600 хиљада форинти.
Регулисати и претплату за новине.
Новинама мора да се посвети једна скупштинска седница.

Одлука бр.42/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се Скупштина ССМ огласи
(протестује) заједно са другим мањинама у вези неповољне ситуације за
мањинске новине. (резултат гласања: 15 је гласало за, уздржани 0,
против 0).
Одлука бр.43/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се наредног месеца Српске
народне новине објављују са 4 празне стране у средини, али уз
одговарајући коментар. (резултат гласања: 15 је гласало за, уздржани 0,
против 0).
Одлука бр.44/2009. Скупштине ССМ (25.04.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се издавање Српских народних
новина одобре потребна додатна средства. (резултат гласања: 15 је
гласало за, уздржани 0, против 0).
Љубомир Алексов: Захваљује домаћинима и свим члановима на сарадњи и затвара
седницу у 14.15 часова.
Помаз, 25. април 2009.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Ксенија Сушић Марков
оверилац записника
печат

_____________________
Борислав Рус
оверилац записника
НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних, конкурси за директора Српске школе
„Никола Тесла“, гласачки листићи, оснивачки лист Српског издавачког центра, допис Већа српске
националне мањине у Граду Белом Манастиру и Већа српске националне мањине у Граду
Вуковару, Правилник о коришћењу мобилних телефона.

Скупштина ССМ
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