ЗАПИСНИК
4/2009. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 15. мај 2009.
Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.)
Датум: 15. мај 2009.
Дневни ред: према позивници (прилог)
Присутни: 12 од 25 чланова
Председавајући: Љубомир Алексов, председник ССМ
Записник водио: Борис Бекић, секретар ССМ
Љубомир Алексов: Отвара седницу у 16.45 и поздравља све присутне. Констатује да
још нема кворума (тренутно је присутно 12 особа), али су неки најавили да долазе, па
ће у међуврeмену бити кворума.

Одлука бр.45/2009. Скупштине ССМ (15.05.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да записник седнице води секретар
ССМ Борис Бекић. Резултат гласања: 12 је гласало за, уздржани 0,
против 0.
Одлука бр.46/2009.Скупштине ССМ (15.05.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду
Јованка Ластић и Душан Вуковић. Резултат гласања: 12 је гласало за,
уздржани 0, против 0.
Председник ССМ напомиње да је предложени дневни ред приложен уз позивницу. У
међувремену је послат материјал у вези институција, па се зато дневни ред проширује.
Других примедаба или допуна није било.

Одлука бр. 47/2009.Скупштине ССМ (15.05.2009.)
Присутни су једногласно усвојили следећи дневни ред: (резултат
гласања: 12 је гласало за, уздржани 0, против 0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Завршни биланс за 2008. годину
Правилник о надокнади финансијских средстава за посланике- саветнике
Правилник о коришћењу мобилних телефона
Извештај о покретању „нових“ новина (Српске недељне новине)
Институције (модификација оснивачких листова)
Разно

Тачка 1. (16.48) Завршни биланс за 2008. годину
Љубомир Алексов: Напомена- Одбор за финансијску контролу је заседао, а ревизију
материјала је извршила фирма из Печуја.
Књиговођа Габи Рекаши објашњава биланс обзиром да није приложен текстуални део,
и одговара на питања у вези биланса. (Дискусија траје до 17.29, и даље је присутно 12
чланова скупштине). Доношење одлуке се мора одложити за следећу седницу, јер нема
кворума.
(седницу напуштају Кристифор Брцан и Димитрије Ластић → присутно 10 чланова)
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Кворума нема, истовремено се дискутује о следећим тачкама
Тачка 2. Правилник о надокнади финансијских средстава за посланике- саветнике
Тачка 3. Правилник о коришћењу мобилних телефона
Седница се наставља на нивоу разговора.
(18.02 стигао Радомир Ластић → присутно 11 чланова)
Размена мишљења.
Љубомир Алексов: Члановима који су се потрудили да дођу на седницу захваљује на
сарадњи и затвара седницу у 18.45 часова.
Будимпешта, 15. мај 2009.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Јованка Ластић
оверилац записника
печат

_____________________
Душан Вуковић
оверилац записника
НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних, завршни биланс ССМ за 2008. годину
(табеларни део), извештај ревизора, оснивачки лист за Српски педагошки и методолошки
центар, оснивачки лист за канцеларију ССМ, оснивачки лист за Културни и документационии
центар Срба у Мађарској.
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