ЗАПИСНИК
8/2009. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 5. децембар 2009.
Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.)
Датум: 5. децембар 2009.
Дневни ред: према позивници (прилог)
Присутни: 17 од 24 члана
Председавајући: Љубомир Алексов, председник ССМ
Записник водио: Борис Бекић, секретар ССМ
Љубомир Алексов: Отвара седницу у 9.55 и поздравља све присутне. Констатује да
има кворума (тренутно је присутно 15 особа). Напомиње да ће се под тачком разно
говорити о две битне ствари: 1) настало стање у Мађарској телевизији (МТВ) око
мањинских емисија; 2) несигурно и нерешено финансирање мањинских листова.

Одлука бр.84/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да записник седнице води секретар
ССМ Борис Бекић. Резултат гласања: 15 је гласало за, уздржани 0,
против 0.
Одлука бр.85/2009.Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду
Јованка Ластић и Аница Пандуровић. Резултат гласања: 15 је гласало
за, уздржани 0, против 0.
Председник ССМ напомиње да је предложени дневни ред приложен уз позивницу. Под
тачком разно ће се говорити о претходно наведена два проблема. Других примедаба
или допуна није било.

Одлука бр. 86/2009.Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно усвојили следећи дневни ред: (резултат
гласања: 15 је гласало за, уздржани 0, против 0)
1. Модификација буџета за 2009. годину
2. Концепција буџета за 2010. годину
3. Прихватање изборног правилника (прилог статуту)
4. Допуна финансијско- контролног одбора
5. Модификација статута ССМ
6. Прихватање пословника Српског института (műkődési szabályzat)
7. Проблематика школског аутобуса; куповина возила – разматрање понуде
8. Избор Издавачког савета
9. Избор Научног савета
10. Избор директора Српског педагошког и методолошког центра
11. Избор главног уредника Српских недељних новина
12. Разно
Скупштинске седнице су иначе отворене, а за данашњу су позвани председници месних
мањинских самоуправа, на основу договора од пре две недеље када је био посебан
састанак са њима.
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Тачка 1. Модификација буџета за 2009. годину (материјал од претходне седнице када
није било кворума)
Љубомир Алексов: У ову модификацију је стављен и буџет новина и буџет Српског
института, то је разлика у односу на претходне. Отвара дискусију, нико се не јавља
обзиром да је о томе говорено на претходној седници.

Одлука бр.87/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су одлучили да се прихвати модификација буџета за 2009.
годину по приложеном материјалу. (резултат гласања: 14 је гласало за,
уздржани 1, против 0).
Тачка 2. Концепција буџета за 2010. годину
Љубомир Алексов: Средства су остала на нивоу 2009. године. Финансирање наших
института за нас није повољно, јер није спроведено повећање средстава. Поред
потписаних међудржавних споразума и обавеза и обећања које је Мађарска примила на
себе, у државном буџету није спроведено, а наша очекивања нису испуњена.
Премијеров шеф кабинета и надлежни државни секретар су усмено дали обећања
(схватајући грешку, обећање је дато, а Мађарска је приликом заседања Мешовите
комисије за заштиту мањина прихватила да повећа средства нашим институцијама као
обавезу према Републици Србији) да ће се ово ипак у јануару модификовати.
( 10.07 стигао Милан Рус → присутно 16 чланова )
Друго питање је финансирање подцентара унутар Културног и документационог
центра. На председништву се дискутовало о томе да скупштина модификује постојећи
начин финансирања разних пројеката, да конкурс не далу подцентри, него свако насеље
добије директну могућност остваривања свог пројекта. Тиме би се добио и лакши
преглед потрошње средстава. Скупштина о томе треба да размисли.
Следеће питање су плате запослених, које се задње две године нису повећавале.
Укидањем тринаесте плате се практично смањују примања запослених у самоуправи.
Предлог је да се фонд средстава за личне дохотке повећа за 6%.
Финансирање Српских недељних новина.
Одржавање просторија у Нађмезе улици, а и у Фалк Микша улици. Да ли може да се
реализује фонд за одржавање и реновирање (нпр. прозори у Фалк М. су дотрајали).
Некретнине у Нађмезе улици су комплетно исплаћене, имамо скоро 400 квадратних
метара. Скоро све је усељиво, само за један мањи део су бивши власници тражили да се
иселе у јануару 2010. године.
Јованка Ластић: Примедба за буџет у вези Педагошког и методолошког центра
(одређене колоне су остале празне). У одговору Матраи Изабела (економат) напомиње
да се то може решити модификацијом.
Борислав Рус: Предвиђена средства (за институте) могу да буду под знаком питања.
Ако је међудржавним уговором предвиђено, некоректно је да се то не оствари. Није
јасно за мањински колегијум код НКА, колико ми то имамо учешћа.
Љубомир Алексов: У четвртак је код нас била заједничка седница Кураторијума
МНЕКК и представника мањинских самоуправа. Тема је била финансирање мањинских
новина у 2010. години, а решење се ни после овога није нашло. Сваки надлежни има
своју верзију финансирања мањинских листова. Државни секретар Чизмар Габор тврди
да се финансирање врши конкурсним путем – новине пре маја неће имати буџет.
Државни секретар Гемеши је у записник дао изјаву да ће премијер током јануара издати
уредбу у којој ће бити обезбеђено 270 милиона за фин. мањинских листова, а фонд ће
бити отворен већ у јануару. Једина стварна чињеница је да за мањинске листове на
другим местима нема планираних средстава, осим 370 милиона за мањ. Фондацију
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(прошле године 467 мил), значи у томе је 270 за новине, а за остале културне
манифестације за све мањине остаје око седамдесетак милиона, а своје трошкове има и
канцеларија фондације, па је питање колико сама фондација има смисла.
Зато је речено да ће се отворити неки фонд код НКА који би допунио средства која су
изостала кос фондације. Министар Хилер је током лета про-форма основао фонд за
мањине код НКА.
( 10.22 стигла Ксенија Сушић → присутно 17 чланова )
У седмочлани одмор би се изабрала четири мањинца, али одбор још није имао своју
прву седницу. По неким причама би фонд требао да се повећа на 300 милиона, али то
није велика цифра обзиром да НКА располаже са 16 милијарди. Финансирају се разни
програми, да их све не набрајам.
Требало би да формулишемо наш протест и да се обратимо званичницима Мађарске,
али да се обратимо и матици Србији, јер тражимо само оно што би мађарски закони
прописују и требало би да нам обезбеде и шта нам и следује.
На питање какав је став других мањина, председник ССМ је одговорио да су на
заједничком састанку у четвртак остали рекли да наша мањина формулише неки текст,
па ће то они подржати. Уколико нас не подрже, става смо да је наша скупштина и као
самостална довољно суверена да формулише протест, да се обрати матичној држави, да
тражимо од омбудсмана да покрене преиспитивање до ког нивоа се поштују закони у
Мађарској.
(Дискусија: Борислав Рус, Душан Вуковић, Јованка Ластић, Љубомир Алексов,
Радомир Ластић, Игор Рус )
Помиње се да је 7, 8 и 9. децембра у Будимпешти мониторинг комисија из Стразбура, а
посетиће и нека мањинска насеља. У среду се састају са управом главног града и са
представницима мањинских самоуправа, па се ту могу изнети проблеми, а да ли ће то
имати одјека ...
Састанак у среду у Хрватској државној мањинској самоуправи где ће се расправљати о
финансијској ситуацији државних мањинских самоуправа.

Одлука бр.88/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се припреми модификација
пословника и статута Културног и документационог центра у вези
подцентара, за нов начин конкурисања и финансирања појединих
пројеката у наредном периоду. (резултат гласања: 17 је гласало за,
уздржани 0, против 0).
Одлука бр.89/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су одлучили да се фонд средстава за личне дохотке у буџету
повећа за 6 процената. (резултат гласања: 15 је гласало за, уздржани 2,
против 0).
Љубомир Алексов: Постоји још једно питање, а то је школски аутобус, односно
куповина аутобуса за ове потребе. У концепцију буџета је на основу разговора са
претходне седнице стављено као да је ово изгласано. Али у тачки 7. ће се детаљније
разматрати, како да тај аутобус буде даље у функцији, како да се књижи, ко је власник,
а ко корисник.
Дискусија како да се технички реши питање аутобуса због управе главног града:
Јованка Ластић, Ксенија Сушић, Борислав Рус, Љубомир Алексов, Пера Богдан, Душан
Вуковић.
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Одлука бр.90/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се прихвати концепција буџета
за 2010. годину по приложеном материјалу и претходно прихваћеним
модификацијама. (резултат гласања: 17 је гласало за, уздржани 0,
против 0).
Тачка 3. Прихватање изборног правилника (прилог статуту)
По закону је ова процедура регулисана, али ипак треба такав правилник да се изгласа, а
касније се може по указаној потреби модификовати. Дискусија.

Одлука бр.91/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се прихвати изборни правилник
у достављеној форми. (резултат гласања: 17 је гласало за, уздржани 0,
против 0).
Тачка 4. Допуна финансијско- контролног одбора
Љубомир Алексов: У мају 2008. године је решено да се овај одбор прошири на 5
чланова, пети члан није изабран, одбор је радио са четири члана, а после оставке једноч
члана одбор је практично смањен смањен на три члана. Чланови одбора су изразили
жељу да модификују одлуку из 2008. године и да одбор има 3 члана.
Игор Рус: На последњој седници је разматрано о броју чланова одбора и дошло се до
закључка да је сасвим довољно да одбор има три члана (сада су Вера Пејић, Игор Рус и
Тибор Ембер).
Гласање: да финансијско- контролни одбор има три члана (резултат гласања: 12 је
гласало за, уздржани 4, против 1). Није добијена квалификована већина, па се мора ићи
у избор још два члана.
Избор за одбор за пребројавање гласова (који ће радити на свим данашњим гласањима)

Одлука бр.92/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да одбор за пребројавање гласова
ради у следећем саставу: Ксенија Сушић Марков, Милан Ђурић и
Јованка Ластић. Председника одбора ће међусобно одлучити.
(резултат гласања: 17 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Пауза од 11.16 часова до 11.40 часова ради обављања консултација.
Љубомир Алексов: Чека предлоге
Борислав Рус предлаже Димитрија Ластића. Душан Туцаков предлаже Аницу
Пандуровић. Предложене особе су се изјасниле да прихватају кандидатуру,
констатовано за записник.

Одлука бр.93/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се на листу кандидата стави и
Димитрије Ластић и Аница Пандуровић (резултат гласања: 17 је
гласало за, уздржани 0, против 0).
Одлука бр.94/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
После пребројавања гласачких листића
Гласање је тајно, припремају се гласачки листићи.
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Тачка 5. Модификација статута ССМ
То је део који се односи на газдовање, а модификацију нам је још раније наложила АСова контрола. Наша унутрашња контрола је такође констатовала да смо са овом
модификацијом у закашњењу. Наш правник је припремио текст измене који одговара
законским условима, а то треба унети у статут (разни рокови, начин газдовања, извори,
...). Других предлога или измена није било.

Одлука бр.95/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су одлучили да се усвоји допуна – модификација статута
ССМ коју је припремио адвокат Денеш Немеш. (резултат гласања: 15
је гласало за, уздржани 0, против 0, двоје ван сале).
Прим. – модификација статута ССМ се налази у прилогу.
Тачка 6. Пословник Српског Института ССМ (научно-истраживачког)
Материјал који је направио адвокат Денеш Немеш, а кориговао је Пера Ластић. Верзија
је и на српском и на мађарском језику.
Пера Ластић: Излаже материјал који је дат у прилогу.
Краћа дискусуја.

Одлука бр.96/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су прихватили пословник Српског института. (резултат
гласања: 16 је гласало за, уздржани 1, против 0).
Тачка 7. Проблематика школског аутобуса; куповина возила – разматрање понуде
Љубомир Алексов: На претходној седници када није било кворума је начелно
одлучено да се све припреми за куповину школског аутобуса, јер услуге које нам пружа
Воланбус нису повољне и скупе су. Са Пером Богданом смо обишли више аутотрговаца
у потрази за повољним решењем.
Пера Богдан: Пронађен је полован аутобус Mercedes Sprinter који има 19 седишта, стар
је 4 године, прешао је 70000 километара, технички је тек разрађен. Требаће да се уложи
у унутрашњу опрему, због превоза деце свако седиште мора да има сигурносни појас.
Цена је 5 милиона на чега се још плаћа порез. Овај аутобус није толико стар, па се може
временом и заменити за већи, како потребе буду налагале.
( Дискусија о досадашњим трошковима за аутобус, када ће аутобус да исплати своју
цену, којико је до сада плаћано превознику, одржавање, колико деце путује, да ли је то
додатно оптерећење за ССМ, ко ће да узме возача у радни аутобус. )
Јованка Ластић: Школа ће да омогући радно место за возача (Пера Богдан).

Одлука бр.97/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се купи возило марке Mercedes
Sprinter и да се адаптира потребама превоза деце. (резултат гласања:
17 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Одлука бр.98/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се након куповине аутобуса то
возило да на коришћење школи «Никола Тесла» у Будимпешти.
(резултат гласања: 17 је гласало за, уздржани 0, против 0).
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Резултати гласања за чланове финансијско- контролног одбора. Ксенија Сушић Марков
објављује да је од 17 листића 4 неважећа, а по 13 гласова су добили и Димитрије
Ластић и Аница Пандуровић.

Одлука бр.94/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су одлучили да нови чланови финансијско- контролног
одбора буду Димитрије Ластић и Аница Пандуровић. (резултат
гласања: 13 је гласало за, неважећа 4 листића).
Тачка 8. Избор Издавачког савета
Љубомир Алексов: То је орган Скупштине ССМ. Треба изабрати седам чланова, од
којих је једна особа председник или лице које кандидује Скупштина ССМ, а да се и
Будимској епархији понуди могућност кандидовања једног члана. Није прихваћена
варијанта да чланови буду изабрани по регијама.
Треба да се изабере и Научни савет, али једно чланство не искључује друго.
То је нека врста цивилне контроле, а чланови не би требало да су скупштинари.
Кандидоване су следеће особе:
(дискусија, чита се које су надлежности Издавачког савета- са мађарског)

Одлука бр.99/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно одлучили да се претходно наведене
модификације спроведу, тј избор седам чланова овог одбора, а
председник ССМ и особа из Будимске епархије су стални позвани на
седнице одбора. (резултат гласања: 17 је гласало за, уздржани 0,
против 0).
Кандидоване су следеће особе:
1. Радојка Филаковић
2. Мирјана Хијманс
3. Радојка Горјанац
4. Предраг Степановић
5. Јордан Радован
6. Хермина Роцков
7. Катарина Весић
8. Љубомир Јанчикин
(дискусија)
За све кандидате је појединачно прихваћена кандидатура на листу – припрема
гласачких листића.
Тачка 9. Избор Научног савета
То је орган Српског института. На председништву је припремљена листа, излагање
врши Пера Ластић, а предложене су следеће особе:
1.Предраг Степановић
2.Коста Вуковић
3.Радомир Ластић
4.Димитрије Стефановић
5.Горан Башић
6.Тибор Варади
Пенка Весић: Предлаже да се на листу додају још и председник Матице српске (др
Чедомир Попов) и Душан Вујичић из ПСОК Нови Сад, али то није уважено.
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Одлука бр.100/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су прихватили листу чланова Научног савета. (резултат
гласања: 16 је гласало за, уздржани 1, против 0).
Подела листића за гласање – Издавачки савет.

Пауза од 13.17 часова до 13.28 часова ради обављања тајног гласања.
Резултати I круга: објављује Јованка Ластић. Изабрани су: Предраг Степановић, ...
Треба обавити још један круг јер три особе имају исти број гласова.
Тачка 10. Избор директора Српског педагошког и методолошког центра
Љубомир Алексов: Предат је само један конкурс, а предала га је Аница Пандуровић.
Коверта је отворена на седници одбора за школство ССМ, где је констатовано да
конкурс формално одговара расписаним условима и препоручено је Скупштини ССМ
да овај конкурс прихвати. Чита се извод из записника одборске седнице.
Кандидату Аница Пандуровић нису постављена друга питања.
Подела листића за гласање – Избор директора Српског педагошког и методолошког
центра.
Понавља се гласање за Издавачки савет јер је дошло до неправилности у гласачком
поступку, неправилност је констатовао адвокат. За записник се констатује да Пенка
Весић нема право да гласа због сукоба интереса јер је на листи блиски рођак, одн.
ћерка.
Тачка 11. Избор главног уредника Српских недељних новина
Љубомир Алексов: доспела су три важећа конкурса и сва три кандидата су овде.
Азбучним редом би појединачно излагали. Материјали су прочитани, па се од
кандидата тражи да изнесу нешто ново или сумирају досадашњи материјал, након чега
ће им скупштинари постављати питања.
(кратак прекид ове тачке дневног реда због објављивања резултата)
Резултати I круга поновљеног гласања за Издавачки савет: објављује Ксенија Марков
Сушић. Изабрани су: Предраг Степановић, Радојка Горјанац, Јордан Радован, Мирјана
Хајманс, Љубомир Јанчикин, Хермина Роцков. У II круг иду Радојка Филаковић и
Катарина Весић јер је свака добила по 10 гласова. Гласање ће се обавити после следеће
тачке дневног реда.
Први свој конкурс и замисли представља Драгомир Дујмов.
Питања су поставили: Јованка Ластић, Љубомир Алексов, Пенка Весић, Радомир
Ластић (кандидат завршио у 14.37 часова).
(14.34. седницу напушта Душица Шокац → присутно 16 чланова)

Други свој конкурс и замисли представља Драган Јаковљевић.
Питања су поставили: Борислав Рус, Димитрије Ластић, Милан Рус, Пенка Весић, Игор
Рус, Аница Пандуровић, Љубомир Алексов. (кандидат завршио у 15.06 часова).
(14.50. седницу напушта Драгомир Шакић → присутно 15 чланова)

Трећи свој конкурс и замисли представља Миленко Радић.
Питања су поставили: Пенка Весић, Јованка Ластић, Борислав Рус, Игор Рус, Пера
Богдан, Аница Пандуровић, Љубомир Алексов (кандидат завршио у 15.33 часова).
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Гласање за директора Српског педагошког и методолошког центра: ни у I, ни у II
кругу кандидат није добио потребних 13 гласова, па се гласање мора још једном
поновити.
Тренутно је Видосава Свобода в.д. директора Педагошког центра, а о томе је склопљен
уговор.
Биће још барем три гласања.
Гласање за директора Српског педагошког и методолошког центра: ни у III кругу
кандидат није добио потребних 13 гласова, па директор није изабран.
Гласање за главног уредника Српских недељних новина: у I кругу ни један кандидат
није добио потребних 13 гласова.
Тачка 12. Разно
1) Протест због ситуције на МТВ
Љубомир Алексов: Рестрикције у буџету МТВ су се одразиле и на мањинске емисије.
В.д. директора МТВ Медвецки је донео одлуку да се репризирају постојеће емисије, а
од 1. јануара се не праве нове емисије. У име мањинских заједница се председник
Савеза државних мањинских самоуправа протетним писмом обратио г-дину Мењхерту
(МТВ), али на то није добио одговор.
Љубомир Алексов чита текст протестног писма (писмо је у прилогу).
Треба да покренемо иницијативу за модификацију закона о медијима. Мора се истаћи
да мањинске емисије имају свој одвојени буџет и структуру у оквиру телевизије (МТВ),
па би се тиме заштитили.
Током следеће недеље ће бити сусрет са званичницима из Београда (министар
образовања Обрадовић, затим саветник председника Тадића, ...), па би требала
скупштинска одлука да и њима изложимо ситуацију у МТВ и затражимо помоћ.
Пера Ластић предлаже да се врши прикупљање потписа у вези мањинских емисија.

Одлука бр.101/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно прихватили да се надлежним институцијама
упути протестно писмо у вези ситуације у мађарској телевизији
(МТВ), односно ограничавања српског, а и осталих мањинских
програма. Писмо ће се упутити председнику МТВ, председнику
мађарског парламента, председнику државе, премијеру, новинарској
агенцији mti. (резултат гласања: 15 је гласало за, уздржани 0, против
0).
Одлука бр.102/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно прихватили да се покрене иницијатива за
модификацију закона о медијима, битно је да мањинске емисије имају
свој одвојени буџет и структуру у оквиру телевизије (МТВ). (резултат
гласања: 15 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Одлука бр.103/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно прихватили да се обратимо српским
званичницима због положаја мањинских емисија на мађарској
телевизији (МТВ). Овлашћује се председник ССМ да то уради као
званично лице ССМ. (резултат гласања: 15 је гласало за, уздржани 0,
против 0).
Скупштина ССМ
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Одлука бр.104/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су једногласно прихватили да се изврши прикупљање
потписа за изражавање протеста због тренутне ситуације, односно
стања мањинских медија уопште (ТВ, новине и радио). (резултат
гласања: 15 је гласало за, уздржани 0, против 0).
(16.14. седницу напушта Димитрије Ластић → присутно 14 чланова)

Проблем у вези новина. Државни секретар Гемеши тврди да ће од јануара мањински
листови бити финансирани буџетом од 270 милиона форинти, а премијер ће издати
таксативну уредбу о томе. Насупрот томе, председник Фондације Немет Ерика је на
сазваном скупу изјавила да званично није примила никакву нову информацију, по
устаљеној прекси се на седници 10. децембра одлучује о расписивању конкурса за
финансирање мањинских листова у 2010. години. Молили смо да се унутар владе
усагласе и коначно дају праву информацију. После одржаног скупа је стигла
информација да је влада ипак усвојила оно што је рекао г-дин Гемеши. Шта ће бити,
видећемо, јер то не зависи од нас.
Стигао је предлог од директора Фондације Молнар Мартона да финансирање буде на
нивоу 2009. године, односно да се уговор продужи. Паре се увек пронађу у задњем
тренутку, када је реч о опстанку Фондације.
Гласање за главног уредника Српских недељних новина: у II кругу ни један кандидат
није добио потребних 13 гласова.
2) Молба Печујске самоуправе за финансијску помоћ, односно зајам за концерт Горана
Бреговића 31. јула 2010. године, у оквиру међународног студентског митинга. Поред
овог пројекта, они организују у Печују и дечији језички камп „Вук Караџић 2010“.
За концерт Горана Бреговића морају унапред да уплате своту од 9.000.-евра, траже
толики зајам који ће вратити након концерта.
Констатовано је да се током децембра зајам може дати, али се не може дати
бесповратна финансијска подршка. ССМ није ни у каквом организовању овог концерта,
не знамо коначне цифре и у могућности смо само да дамо зајам и ништа друго. Град ће
касније исплатити све трошкове, а Горан Бреговић сада тражи аванс.
Гласање за главног уредника Српских недељних новина: у III кругу ни један кандидат
није добио потребних 13 гласова.

Одлука бр.105/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су прихватили да се Печујској српској самоуправи одобри
зајам од 9.000.- евра, који ће се након конкурса вратити Самоуправи
Срба у Мађарској. (резултат гласања: 12 је гласало за, уздржани 2,
против 0).
Одлука бр.106/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су одлучили да се поново (одмах) распише конкурс за
руководиоца Српског педагошког и методолошког центра, а такође и
конкурс за главног уредника „Српских недељних новина“. Рок предаје
конкурса је 30 дана. (резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0,
против 0).
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Одлука бр.107/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су одлучили да до фебруара 2010. године в.д. главног
уредника „Српских недељних новина“ буде Драган Јаковљевић.
(резултат гласања: 12 је гласало за, уздржани 2, против 0).
Одлука бр.108/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су одлучили, односно потврдили да вршилац дужности
руководиоца Српског педагошког и методолошког центра остане Вида
Будишин Свобода на период од највише годину дана, односно док се не
именује руководиоц Српског педагошког и методолошког центра.
(резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Одлука бр.109/2009. Скупштине ССМ (05.12.2009.)
Присутни су тајним гласањем одлучили да чланови Издавачког савета буду:
1) Предраг Степановић
2) Радојка Горјанац
3) Мирјана Хијманс
4) Јордан Радован
5) Хермина Роцков
6) Љубомир Јанчикин
7) Катарина Весић
Љубомир Алексов: Захваљује свим члановима на сарадњи и затвара седницу у 16.50
часова.
Будимпешта, 5. децембар 2009.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
др Јованка Ластић
оверилац записника
печат

_____________________
Аница Пандуровић
оверилац записника

НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних, модификација буџета ССМ за 2009.
годину, концепција буџета ССМ за 2010. годину, изборни правилник, Модификација статута
ССМ, Пословник Српског Института ССМ (научно-истраживачког), надлежности Издавачког
савета, протестно писмо због положаја мањинских емисија при МТВ.
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