ЗАПИСНИК
6/2009. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Печуј, 12. септембар 2009.
Место: Печуј, сала у ресторану Синбад (Szinbád Panzió és Étterem, 7624 PÉCS, Klimó
György u.7.).
Датум: 12. септембар 2009.
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 10.50 и поздравља све присутне. Констатује да
има кворума (тренутно је присутно 13 особа). Седници присуствује и државни секретар
Миодраг Јакшић, представник Министарства за дијаспору Републике Србије.
Председник ССМ изражава задовољство што седници присуствује и државни секретар
Миодраг Јакшић, а захваљује се домаћину Предрагу Мандићу за организацију,
напомиње да су у Печују у току „Дани српске духовности и православља“.
Предраг Мандић: У име печујских Срба поздравља скупштинаре и господина
Миодрага Јакшића, скупштини жели успешан рад и позива на манифестацију „Дани
српске духовности и православља“.
Миодраг Јакшић: Поздравља скуп у име Министарства за дијаспору, захваљује се на
позиву и могућности да присуствује раду скупштине ССМ. Ово доприноси даљем
развоју и одржавању везе између матице и Срба у Мађарској, затим говори о плановима
у скорој будућности, нпр.посета председника Бориса Тадића Мађарској. Усвајање
Закона о дијаспори и Србима у региону, који дефинише многа важна питања.
Скупштина наставља са уобичајеним радом.

Одлука бр.66/2009. Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да записник седнице води секретар
ССМ Борис Бекић. Резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0,
против 0.
Одлука бр.67/2009. Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду Вера
Пејић Сутор и Аница Пандуровић. Резултат гласања: 13 је гласало за,
уздржани 0, против 0.
Љубомир Алексов: Уз дневни ред би додао шта се налази под тачком разно:Модификација оснивачког листа Српског забавишта, основне школе и гимназије
„Никола Тесла“, -Одлука за делегата у ОКБ (мањински одбор при министарству
просвете), -НКА Национални фонд за културу- поново оснивање мањинског
колегијума, -Примопредаја Културног центра у улици Нађмезе 49. (да то буде
приликом посете председника Тадића).
Пера Богдан: Да ли има потребе да се изнесе или само да се информише о ситуацији у
вези забавишта у Помазу, а друго је школски аутобус.
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Љубомир Алексов: За забавиште свакако треба информација, а за школски аутобус
треба одлука јер то питање има своје финансијске последице.

Одлука бр. 68/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно усвојили следећи дневни ред: (резултат
гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0)
1. Биланс за прву половину 2009. године
2. Модификација статута Српског института и именовање шефа канцеларије ССМ
3. Формирање издавачког савета и расписивање конкурса за главног уредника
Српских недељних новина
4. Расписивање конкурса за директора Српског педагошког и методолошког
центра
5. Разно (по претходно наведеним напоменама)
Тачка 1. Биланс за прву половину 2009. године
Љубомир Алексов: Материјал је послат, у међувремену је и исправљан, али сте све
добили. Постоји знатно одступање од планираног буџета, даћемо објашњење.
(Књиговође немају никакву примедбу или додатак уз наведени материјал.)
У билансу за прву половину 2009. године се види да има значајних одступања од
планираног буџета. Познато је да преузимање СНН-а није ишло једноставно, било је
доста проблема, а у мају и јуну смо новинарима могли да исплатимо плате и хонораре
само из буџета ССМ. Егзистенција људи који извршавају своје задатке не сме да се
доведе под питање, па је те обавезе преузела земаљска самоуправа. У јулу су се сви
проблеми решили и отворен је посебан рачун Српских недељних новина, средства су
враћена на рачун земаљске самоуправе, али се то још не види у полугодишњем
обрачуну (период до 30.јуна). То је објашњење зашто су прекорачени издаци код
личних доходака у овом периоду.
Сви могући уговори су решени, па нема техничких проблема око издавања листа
(штампарија, запослени, итд.).
Друго велико одступање је Културни и доументациони центар. Књиговође су суштину
написале, али практично је дошло до низа таквих исплата које оригинално у буџету
нису биле планиране. На следећој скупштинској седници треба да се договоримо како
да ово коригујемо, јер за данашњу седницу нисмо могли да припремимо модификацију
буџета, јер смо имали доста проблема око књиговодства које је било у заостатку.
Оформљено је још неколико институција, па је потребна озбиљна модификација
буџета, малтене нов буџет.
Вера Пејић Сутор: Контролно-финансијски одбор је на својој седници разматрао
предлог биланса и предлаже скупшини да се биланс за прву половину 2009. године
прихвати.
Љубомир Алексов: У среду је било и заседање председништва које је такође на својој
седници разматрало предлог биланса и предлаже скупшини да се биланс за прву
половину 2009. године прихвати.

Одлука бр. 69/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се прихвати биланс за прву
половину 2009. године. (резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0,
против 0).
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Тачка 2. Модификација статута Српског института
Љубомир Алексов: На прошлој седници смо донели одлуку да се модификација
изврши на септембарској седници. Пошто директор института није присутан, предлаже
се да се модификација статута изврши на следећој седници.

Одлука бр. 70/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се модификација статута
Српског института одложи за следећу седницу. (резултат гласања: 13
је гласало за, уздржани 0, против 0).
У оквиру ове тачке се дискутовало и о именовању шефа канцеларије ССМ.

Одлука бр. 71/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се за шефа канцеларије именује
адвокат др Немеш Денеш. Именовање је на неодређено време, са
почетком од 15. октобра 2009. године. (резултат гласања: 13 је гласало
за, уздржани 0, против 0).
Тачка 3. Формирање издавачког савета и расписивање конкурса за главног уредника
Српских недељних новина
(дели се материјал, модификована верзија)
Љубомир Алексов: О издавачком савету – стручни надзор над редакцијом. То треба да
буде друштвено тело које није директно изабрано и не састоји се од чланова земаљске
скупштине, него га чине људи који имају одговарајући углед у нашој заједници и могу
на одговарајући начин да упуте на жеље и потребе заједнице према главном уреднику и
редакцији. Следећа година је година избора, па би било добро да се још ове године
именује и главни уредник овог листа, да не би било оптужби да се у изборној години
нешто манипулише.
Основали смо и издавачку кућу, али та институција још не функционише. Није још
садржајно одређена. Постоји један предлог да директор издавачке куће буде уједно и
главни уредник новина (Српске недељне новине), а да се именује главни уредник који
би радио остали издавачки посао (књиге, разна издања, ...), али да се не дуплирају
позиције.
У предлогу издавачког савета су дате две варијанте (дато у прилогу) на дискусију.
Јованка Ластић: О међусобној подређености и надређености новина и издавачке куће,
позицији издавачког савета. Предлаже „Б“ варијанту. Питање опозива из издавачког
савета. Тренутно смо дошли до лимита оснивања институција.
Љубомир Алексов: На председништву се више форсирала „А“ варијанта. Регија може
да делегира било кога, то не мора бити особа која тамо територијално припада. Није
циљ да се створи савет од тренутних чланова скупштине.
Јованка Ластић: Оснивач треба ипак да има већину у савету, јер он даје све. Јер ССМ
одрађује све административне и остале послове.
Љубомир Алексов: Да не буде неспоразума. Скупштина не предаје своје ингеренције.
Она одређује буџет, одређује главног уредника и задржава ингеренције које је и до сада
имала. Савет даје извештај скупштини о свом раду, има некакву контролу над
новинама, али не даје налоге главном уреднику. Ако треба да се даје налог, али то ни до
сада није био случај, може да уради само скупштина.
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Аница Пандуровић: Нема веће разлике између „А“ и „Б“ варијанте.
Љубомир Алексов: Разлика је само у саставу издавачког савета, остали део текста је
општи.
Дискусија о издавачком савету (Јованка Ластић, Аница Пандуровић)
Љубомир Алексов: Данас треба да се изјаснимо да ли желимо издавачки савет, а
касније ћемо направити правилник. На следећој седници се евентуално може и
оформити тај савет.
Милан Степанов (гост): Подржава идеју о издавачком савету који би давао смернице
рада, избегава се директни политички утицај, то мора бити стручно тело састављено од
људи од поверења који ће савесно обавити свој посао.
Јованка Ластић: Прихватила би „Б“ варијанту, сматра да ће се одговарајући људи
тешко наћи, састанци суботом, људи из разних региона. Поставља питање опозива,
правилника.
Миодраг Јакшић (гост): Имао обавезу да координира доношење одлука при
конкурсима за Србе у региону. Образлаже начин доделе средстава, шта је прихватљив
пројекат, дефинисаност пројекта. Конкурс СНН- оспособљавање младих новинара.
Конкурс је приведен крају и то је позитивно, али су средства смањена за 50% у односу
на претходни.
(Дискусија Милан Степанов, Миодраг Јакшић, Јованка Ластић.)

Одлука бр. 72/2009.Скупштине ССМ (20.06.2009.)
1. Присутни су једногласно одлучили да се оснује Издавачки савет.
(резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0).
2. Од присутних је за варијанту „А“ (одређују регије) гласало 5 особа, а
за варијанту „Б“ Издавачког савета (Скупштина ССМ именује
чланове савета) је гласало 8 особа. Већину је добила варијанту „Б“.
(резултат гласања: 5 је гласало за варијанту „А“, 8 је гласало за
варијанту „Б“, уздржани 0).
Председништво ће припремити предлог за издавачки савет.
Тачка 2. други део: расписивање конкурса за главног уредника Српских недељних
новина
Љубомир Алексов: Требало би да гласање и избор обавимо на децембарској седници,
па тако има времене да се цео процес темељно уради. У конкурс треба да се наведу
општи и стручни услови, а тај задатак да се повери председнику ССМ. Током
септембра би конкурс требао да се објави у СНН и на нашем сајту.
Услови: знање српског и мађарског језика, држављанство Реп. Мађарске, потврда да
није био кажњаван, висока школска спрема и одређена пракса у новинарству (5
година).

Одлука бр. 73/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
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Присутни су једногласно одлучили да се распише конкурс за главног
уредника Српских недељних новина. (резултат гласања: 13 је гласало
за, уздржани 0, против 0).
Тачка 4. Расписивање конкурса за директора Српског педагошког и методолошког
центра
Предлог је да се конкурс распише под сличним условима као и у претходној тачки.

Одлука бр. 74/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се распише конкурс за
директора Српског педагошког и методолошког центра. (резултат
гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Тачка 5. Разно – има доста подтачака.
1.Модификација основачког листа Српског забавишта, основне школе и гимназије
„Никола Тесла“ (документ дат у прилогу)
Јованка Ластић: 4. септембра 2009. године је управа главног града послала школи
допис у коме се наводи да због модификације закона о кодирању активности и
делатности које јавне институције имају право да врше, морају да се модификују
оснивачки листови. Проследили су нам табелу у којој је наведена стара и нова
формулација (у две паралелне колоне). Ово је могућност да искористимо могућност
модификације оснивачког листа и урадимо нешто што би нам било потребно. Поред
тога што смо школа са наставним језиком, да будемо и двојезична школа, да би имали и
разреде где се настава делимично врши и на мађарском и на српском. Тренутно је наша
школа са наставним језиком, значи да се настава врши на српском (осим мађарског
језика и књижевности). Двојезичност има своје предности, и то би требало да уђе у
оснивачки лист, а као директор школе жели да то иницира (прилог страна 4.).
Говори и о бројном стању ученика школе, дошло је до пораста. Капацитет дома је
потпуно искориштен, можда ће се тражити још места за смештај ученика.
Промене: intezmény → költségvetési szerv
→ két tannyelvű oktatás lehetősége
→ tanulói létszám nagyobb
и друге модификације које захтева закон.

Одлука бр. 75/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно прихватили и подржавају иницијативе
директора Српске школе „Никола Тесла“ и молимо скупштину главног
града да ове модификације изврши у оснивачком листу српске школе.
(резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Јованка Ластић: Дошло је до једне промене. У пропратном писму од главног града
стоји још да проследим оним организацијама које имају право да дају мишљење по
овом питању.
Љубомир Алексов: За нас ово и није тако повољна промена, јер је нама партнер главни
град. Овај допис, односно оснивачки лист нисмо требали да добијемо од директора
школе, него од главног града. Постоји један лукав тактички потез: док ђачке,
родитељске, и друге организације могу давати своје мишљење, дотле Скупштина ССМ
има право вета, а то није исто. Није свеједно да ли Скупштина ССМ даје сагласност или
подршку!
Скупштина ССМ

-5-

Јованка Ластић: Предлаже да када Скупштина ССМ упути званични допис главном
граду, наведе да је расправљала о оснивачком листу и подржава следеће модификације.
2.Делегат у мањинској комисији (ОКБ) Министарства просвете
Љубомир Алексов: Мандат делегата у овој комисији траје три године и до сада је
српску заједницу представљала Јованка Ластић. Предлаже да се она потврди на још три
године. (Других предлога није било)
Јованка Ластић: Чудно је да је мандат три године, са обзиром да се за све друго бира
на четири године. Уколико буде опет изабрана, избором нове скупштине жели да се
повуче са ове позиције да би нова скупштина имала права да делегира кога жели
(истиче да се ово унесе у записник).

Одлука бр. 76/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно прихватили и подржавају да се др Јованка
Ластић потврди на три године у мањинској комисији (ОКБ)
Министарства просвете. (резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани
0, против 0).
3.Представници мањина код министра Петера Киша
Љубомир Алексов: На састанку 3. септембра у премијеровој канцеларији, са
министром Петером Кишом, смо требали да добијемо неке основне информације у вези
државног буџета за 2010. годину. Нажалост, ни једна конкретна цифра није изречена.
Добили смо неодређено обећање са се средства а мањине за 2010. годину у целини
номинално неће мењати. Али, унутрашња подела ће се знатно мењати, средства која су
до сада била додељена месним мањинским самоуправама прелазе у ингеренцију
премијеровог уреда, а остаје конкурсни систем који је и до сада постојао (Главно
одељење-(Немет Ерика) припрема одлуке). Средства код Фондације за етничке и
националне мањине се и даље драстично смањују, па се доводи под питање да ли
уопште има смисла да фондација постоји. У 2009. години је финансирање са 300 мил.
сведено на 200 милиона. Од 2010. све мањинске новине не знају одакле и како ће се
финансирати. Став свих мањинских самоуправа (заједница) је да тражимо од владе да
се мења финансирање мањинских новина, а апсолутно је неприхватљиво да се због
начина финансирања до маја-јуна држе у неизвесности све мањинске заједнице.
Тражимо да се финансирање са 200 повећа на барем 270 милиона и да се то у месечним
ратама доставља на адресе новина, а да повећање пропорционално припада сваком
листу.
Министар Хилер је потписао оснивање привременог мањинског колегијума (код НКА)
са скромних 100 милиона форинти. И ово сматрамо некоректним, јер када је раније овај
колегијум функционисао такође је имао на располагању 100 милиона форинти, а НКА
је имао укупно 2 милијарде форинти за финансирање културних збивања. У
међувремену је тај фонд повећан на 12 милијарди форинта, па је некоректно према
мањинама ако средства остану на оном нивоу. Не узима се у обзир пропорционалност,
јер припадника 13 мањина укупно има око 10%.
Можда ћемо код буџетске комисије успети да издејствујемо неке позитивне промене.
Мањински колегијум има савет од седам чланова, три члана делегира министарство
(мађарска влада), а четири члана дају мањине. Захваљујући заједничком ставу, мене су
делегирали у ова четири члана.
4.Посета министра Небојше Брадића (Министарство културе Републике Србије)
Скупштина ССМ
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Љубомир Алексов: У Будимпешти је боравио министар културе Небојша Брадић. Био
је у Сентандреји, Текелијануму, седишту ССМ и у Нађмезе 49.
После сусрета са министром Хилером је био и у Српској школи „Никола Тесла“, тако
да је добио све потребне информације и видео наше важније институције.
Сматра да је мађарско Министарство просвете и културе учинило грубу грешку што је
прекинуло праксу коју је увела председница Парламента: када се сусрећу са
партнерима из Србије, позивају се и представници наше заједнице. А баш на подручју
културе имамо највеће активности, па се позив и намеће приликом сусрета два
министра културе.
Зато молим Скупштину да нас овласти да се писмом обратимо министру Хилеру и
изразимо своје негодовање што нисмо били позвани да присуствујемо разговору два
министра културе суседних држава.
Јованка Ластић: У политичком систему Мађарске је министар културе уједно и
министар просвете, за разлику од ситуације у Републици Србији где су то два одвојена
министарства. Сигурно се сви сећате да смо годинама чекали да се у српској
скупштини ратификује билатерални споразум о културно-просветној сарадњи, што је и
учињено током ове године, међутим то је оквирни споразум што значи да су ту
наведени неки основни принципи. Уз то се сваке две-три године израђују акциони
планови (munka projekt tervek) о конкретним пројектима који се реализују у оквиру
културно-просветне сарадње.
Прво је да нисмо били позвани на састанак (јер ако негде има аутономије, то су култура
и просвета), а друго је да сам преко незваничних извора добила информацију да је
мађарска страна преко своје амбасаде у Београду послала акциони план својим српским
партнерима (то је министар Брадић и потврдио), без тога да су дали нама на сагласност
(у вези тога имамо право вета или сагласности). Са нама се нико није консултвао. Ако
су информације тачне у Србији још једино министарство науке треба то да поврди па
да се то врати и дипломатским путевима, након размењивања дипломатске ноте, оно
што је написано постаје пуноправно. По томе се у нередне две године остварују
пројекти, а ми о томе не знамо ништа. У писму министру Хилеру да се наведе и ово
што није била укључена барем нека од наших организација.
Обраћа се државном секретару Миодрагу Јакшићу да нам помогне у вези акционог
плана. Друго је наплата пореза на промет (мађарска царина) за уџбенике који су
бесплатно добијени из Србије и бесплатно се деле деци у школи. Прошле године је то
трајало четири дана, али поучени тим искуством смо сада далеко брже обавили све.
Цифра није висока, али је принцип понижавајући.
Проблем је да између уреда г-дина Гемешија и царине законски не може да се оствари
веза да би било ослобођени таксе.
─ током лета – посета Млађана Ђорђевића саветника председника Бориса Тадића. Био у
Батањи где је упознат са изградњом српског образовног центра.
─ после тога је била посета премијера Цветковића. Он је тражио да се о Батањи
направи неки прелиминарни архитектонски пројекат, који би могао да се подржи и са
српске стране и уђе у акциони план.
─ формулисање конкурса који се расписују у матици, да се некако нама прилагоди јер
ми спадамо у категорију Срби у окружењу
─ проблем гостујућих професора. Закон је изгласан, системско решење није
направљено.
Државни секретар Миодраг Јакшић обећао да ће нам он и МЗД, колико је у њиховој
моћи, помоћи при решавању наведних проблема.
Из Вршца је послат позив да се угосте српска деца из Мађарске.
Враћа се на прво питање.
Скупштина ССМ
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Одлука бр. 77/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се председник ССМ у званичном
писму обрати и изрази негодовање министру Хилеру- Министарство
просвете и културе у вези претходно наведених проблема (да нисмо
позвани на преговоре и у израду акционог плана). (резултат гласања:
13 је гласало за, уздржани 0, против 0).
5.Посета председника Републике Србије Мађарској (12. и 13. октобар)
Љубомир Алексов: Предлог је да искористимо ову посету и мало скренемо пажњу на
себе и пројекат у улици Нађмезе 49. Да се направи свечана примопредаја дела који је
тренутно завршен и адаптиран. Планирана примопредаја уз свечани програм би била
13. октобра. О томе су обавештени и наша амбасада и премијеров уред (мађарски).

Одлука бр. 78/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се организује свечана
примопредаја просторија у улици Нађмезе 49. уз присуство
председника Србије Бориса Тадића коме је послат позив да изврши
свечано отварање. (резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0,
против 0).
6.Ситуација у Помашком забавишту
Пера Богдан: У српском забавишту у Помазу је до сада радила једна забавиља (српског
порекла), па је зато успешно функционисло. Нажалост, забавиља је дала отказ током
августа па нисмо имали времена да нађемо особу која говори српски језик и има
одговарајућу квалификацију. Ангажовала се Српска мањинска самоуправа у Помазу и
затражила помоћ ССМ и Школе „Никола Тесла“. У изгледу је решење са једном женом
из Панчева која студира у Будимпешти и држављанин је Републике Србије. Радила би у
пола радног времена. Пре пар дана је био састанак са управом насеља и послодавац
(забавиште) је изразио вољу да ту особу запосли, једино су проблеми што је страни
држављанин. Градоначелник Помаза нам је обећао своју помоћ.
Овиме би било решено пола статуса, а треба остварити и ону другу половину радног
времена. Проблем ће у потпуности бити решен ако обе забавиље говоре српски језик.
Љубомир Алексов: Важно је било да се ово изнесе због једног основног проблема:
говори се да ми имамо жељу да нашој деци у забавишту обезбедимо занимање на
матерњем језику, ми се зато залажемо и боримо, а мађарски закон мањинског
образовања и васпитања јасно каже да је то обавеза оснивача да обезбеди. Молимо за
такве ствари које су иначе законска обавеза. Није проблем само у Помазу, него и у
другим насељима, органи власти не поштују законе које доноси мађарски Парламент.
6.Школски аутобус који покрива северну регију
Љубомир Алексов: До 30. септембра имамо важећи уговор са фирмом „Воланбус“.
Решење је слично као и прошле године, али нажалост због одлука градског превозника
школски аутобус у форми како је годинама превозио децу (Калаз, Чобанац, Помаз,
Сентандреја) није могућ, јер долази до преклапања линија градског саобраћаја.
Варијанта би била да од Сентандреје до Нове Пеште вози као редовна вожња, а од Нове
Пеште до школе као ванредна вожња. Проблем је да тај аутобус у Калаз и Помаз не
улази, па родитељи морају да носе своју децу у Сентандреју где аутобус већ стиже пун,
нема места за седење, пратиоц не може да пази на децу, а све је то коштало око 2,5
Скупштина ССМ
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милиона за 10 месеци школске године. Ову суму сматрамо за превисоку, па нисмо ни
продужили уговор са „Воланбусом“ и сада тражимо неко друго решење.
Једна варијанта да покренемо свој аутобус, да возач буде особа која је запошљена у
нашим установама. Издаци би могли да се смање, а у почетној, експрименталној фази
би могли да користимо наш минибус. Један родитељ се јавио да би возио тај минибус.
(Богдан Пера; Јованка Ластић; у дискусији је констатовано да тај аутобус тренутно
користи осморо деце. Ако би се усталио стари режим, било би их 15 до 20)

Одлука бр. 79/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се раскине уговор са фирмом
„Воланбус“ и да се у првих месец дана, у експерименталном периоду
користи минибус (власништво Културног и документационог центра
Срба у Мађарској). После овог периода, на основу реакција родитеља
и материјалних могућности ће се одлучивати о даљој судбини превоза
деце из северне регије. (резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0,
против 0).
7.Молбе за материјалну помоћ
Љубомир Алексов:
Прва молба: молба Музеја Српске православне епархије будимске (кустос Коста
Вуковић) – откуп крста од позлаћеног сребра са украсним камењем, емајлираним
плочама и старијим дуборезбареним крстом у центру. (молба је у прилогу)

Одлука бр. 80/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се Музеју Српске правoславне
епархије будимске за откуп предмета за фонд музеја додели
финансијска помоћ од 250.000.-фт. (резултат гласања: 13 је гласало за,
уздржани 0, против 0).
Друга молба: молба др Димитрија Стефановића у име Катедре за словенску филологију
и Катедре за Источноевропску историју Универзитета „Етвеш Лорант“ за поклоничко
путовање у Фрушку Гору. (молба је у прилогу)

Одлука бр. 81/2009.Скупштине ССМ (12.09.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се др Димитрију Стефановићу
(као организатору путовања студената Универзитета „Етвеш Лорант“
у Фрушку Гору) додели финансијска помоћ од 150.000.-фт. (резултат
гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Трећа молба: молба новинара и писца Драгана Јаковљевића за штампање његовог
књижевног дела. (молба је у прилогу)

Одлука бр. 82/2009.Скупштине ССМ (20.06.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се Драгану Јаковљевићу за
штампање његовог новог књижевног дела додели финансијска помоћ
од 80.000.-фт. (резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против
0).
Четврта молба: молба Српске православне црквене општине у Будимпешти (јереј Зорен
Остојић) за обнову зграде бивше вероисповедне школе. (молба је у прилогу)

Одлука бр. 83/2009.Скупштине ССМ (20.06.2009.)
Скупштина ССМ
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Присутни су једногласно одлучили да се Српској православној
црквеној општини у Будимпешти за обнову зграде бивше
вероисповедне школе додели финансијска помоћ од 150.000.-фт.
(резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0).

Љубомир Алексов: Захваљује свим члановима на сарадњи и затвара седницу у 13.45
часова.

Будимпешта, 12. септембар 2009.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Вера Пејић Сутор
оверилац записника
печат

_____________________
Аница Пандуровић
оверилац записника
НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних, биланс ССМ за прву половину 2009.
године, предлог за оснивање издавачког савета, план текста за модификацију оснивачког листа
Српског забавишта, основне школе, гимназије и ђачког дома „Никола Тесла“, молбе за
материјалну помоћ: молба Музеја Српске православне епархије будимске за откуп предмета за
фонд музеја, молба др Димитрија Стефановића у име Катедре за словенску филологију и
Катедре за Источноевропску историју Универзитета „Етвеш Лорант“ за поклоничко путовање у
Фрушку Гору, молба новинара и писца Драгана Јаковљевића за штампање његовог књижевног
дела, молба Српске православне црквене општине у Будимпешти за обнову зграде бивше
вероисповедне школе.

Скупштина ССМ

- 10 -

