ЗАПИСНИК
1/2010. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 16. јануар 2010.
Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.)
Датум: 16. јануар 2010.
Дневни ред: према позивници (прилог)
Присутни: 14 од 25 чланова
Председавајући: Љубомир Алексов, председник ССМ
Записник водио: Борис Бекић, секретар ССМ
Љубомир Алексов: Отвара седницу у 10.15 и поздравља све присутне. Констатује да
има кворума (тренутно је присутно 14 особа).

Одлука бр. 1/2010. Скупштине ССМ (16.01.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да белешке за записник седнице
води Соња Гојковић, а записник ће накнадно саставити секретар ССМ
Борис Бекић. Резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0.
Одлука бр. 2/2010. Скупштине ССМ (16.01.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду Пера
Богдан и Ксенију Марков Сушић. Резултат гласања: 14 је гласало за,
уздржани 0, против 0.
Информација пре дневног реда: од 1.јануара 2010. ће Мартон Жужана да представља
адвокатску фирму Немеш Денеша на месту шефа канцеларије. Недељно ће бити три
дана код нас и извршавати обавезе наведеног радног места.
Друго: због сукоба интереса је један члан скупштине (Пера Ластић је постао директор
Српског института) морао дати оставку, а на његово место је изабран Петар Бечејић
(извршио је потребне обавезе: заклетва, изјава о имовинском стању). То је потврдила и
Државна изборна комисија.
Уз тачку разно: - молба од Зоре Пејовић из Тукуље, -писмо од осморо скупштинара у
вези конкурса за главног уредника новина
Примедба: Борислав Рус, да се о правилнику свакако дискутују, али да се правилник
касније преведе на српски језик. Љубомир Алексов, није било довољно времена да се
преведе, али је важно да је уопште направљено. Предлаже да се ова тачка брише, па да
поново буде на дневном реду када правилник буде на српском језику. Да се о овоме
гласа.
Гласање за модификацију дневног реда, да се прва тачка брише. Само 4 гласа су била
за, тако да предлог није усвојен.

Одлука бр. 3/2010. Скупштине ССМ (16.01.2010.)
Присутни су једногласно усвојили следећи дневни ред: (резултат
гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0)
1.
2.
3.
4.
5.

Прихватање правилника о додељивању награде
Одлука о додељивању Светосавске награде
Информације о мањинским емисијама при МТВ (MTV)
Концепција српског школства у Мађарској (Др Јованка Ластић)
Разно.
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Тачка 1. Прихватање правилника о додељивању (Светосавске) награде, текст на
мађарском
Дискусија – колико награда се додељује, да се рангирају (земаљске и заједничке са
локалним), повеља, диплома, коме се може доделити, да ли и члану скупштине, некоме
ко је на некој функцији, по заслугама, евентуално да буде година када се не додели
никоме.
У правилнику стоји да се годишње доделе највише две награде. Већи број награда
девалвира ово признање. До сада је била пракса да се члановима скупштине не
додељује ово признање, јер изгледа као да се међусобно дели.
Расправља се редом по параграфима.
§3 (1) остају две награде, (2) уместо „три године“ да буде „у протеклом периоду“, (5)
тачка се брише
§7 се брише

Одлука бр. 4/2010. Скупштине ССМ (16.01.2010.)
Присутни су прихватили правилник о додељивању Светосавске
награде уз следеће модификације: модификација параграфа 3 (§3) и
брисање параграфа 7 (§7). (резултат гласања: 13 је гласало за,
уздржани 1, против 0)
Тачка 2. Одлука о додељивању Светосавске награде
Љубомир Алексов: Има 10 кандидата за награду. Г-дин Пера Милошевић моли да се
предлог за њега одложи за другу годину (због здравственог стања), па је укупно 9
кандидата. Кандидат који добије квалификовану већину је добитник награде.
Да би се гласање олакшало и убрзало, предлаже се да после неуспелог првог круга на
листи буду само првих 3 или 4 кандидата, а не свих 9. Правник потврђује да за то нема
законских препрека.
Председник ССМ редом чита пристигле предлоге и образложења.

ПРЕДЛОЗИ ЗА СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ 2010.
предлог
предлагач

Р.бр.
Српска основна школа и забавиште
1.

3.
4.

у Батањи
Др.Димитрије Е. Стефановић,
Сентандреја
Бојана Симић, Помаз
Српски клуб у Мохачу

5.

Др Предраг Мандић, Печуј

6.

Оркестар „Банат“, Деска

7.

Зорица Степанов, Мохач

8.
9.

Зорица Јурковић, Помаз
Музичка школа у Помазу

2.

Месна српска самоуправа у Батањи
1.Пенка Весић, члан Скупштине ССМ
2. Српска самоуправа у Будимпешти
Месна српска самоуправа Чобанац
Печујско-барањско српско
удружење, Печуј
Нови Сентиван, Сегедин, Деска,
КУД-Банат
Нови Сентиван, Сегедин, Деска,
КУД-Банат
Српска заједница у Барањи Јелица
Јапић,Емица Козић
Андрија Роцков, Милан Рус
Андрија Роцков, Милан Рус

Следи гласање. Гласање је тајно, припремају се гласачки листићи. Председник ССМ
подсећа на правила гласања, гласа се за два кандидата. Избор за комисију за
пребројавање гласова.
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Одлука бр. 5/2010. Скупштине ССМ (16.01.2010.)
Присутни су једногласно одлучили да комисија за пребројавање
гласова ради у следећем саставу: Ксенија Сушић Марков, Милан
Ђурић и Јованка Ластић. Председника одбора ће одредити међу собом.
(резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Ксенија Сушић Марков чита резултате првог круга гласања: нико није добио 13
гласова, биће други круг гласања, на листи ће бити 5 кандидата: Српска основна школа
и забавиште у Батањи, Др.Димитрије Е. Стефановић, Српски клуб у Мохачу, Зорица
Јурковић и Музичка школа у Помазу.
Председник ССМ подсећа да се изјаве о имовинском стању предају до 30. јануара.
Тачка 3. Информације о мањинским емисијама при МТВ (MTV)
Љубомир Алексов: Реакције на нашу иницијативу (спроведено по одлукама са
претходне скупштинске седнице): информише шта је омбудсман урадио поводом овог
питања, на састанку за 13 мањина су се појавиле само 4 (Срби, Хрвати, Јермени и
Словаци). Састанку је присуствовао в.д. директора МТВ-а Медвецки Балаж и директор
јавног сервиса Добош Мењхерт, затим председник парламентарне комисије која се бави
са медијима и потпредседница мањинске комисије. Ипак се стекао утисак да је неки
договор постигнут и Медвецки Балаж је званично изјавио (уведено у записник) да МТВ
повлачи одлуку да се од јануара 2010. неће снимати нове емисије него само
репризирати већ направљени материјал. Нажалост, није се тачно изјаснио на чега
мисли, а из праксе видимо да ипак има велики проценат реприза. Незваничне
информације су да је термин за коришћење камера за мањинске редакције веома
ограничен, време за монтажу такође није довољно и за путне трошкове се добија
10.000.-Фт (до сада је било преко 130.000.-Фт по емисији). Председник предлаже да се
Скупштина ССМ поново огласи и писмено обрати премијеру Бајнаију, јер је на
састанку речено да у државном буџету постоје резерве па да се издвоји један наменски
фонд за мањинске емисије – а не за МТВ јер ће то нестати у финансијској маси. Свесни
смо да свуда има рестрикција, али да писмено наведемо да за путне трошкове није
довољно 10.000.-Фт и да се створи посебан фонд за мањинске емисије, које би се
редовно финансирале на прихватљивом нивоу.
Највероватније ће у току фебруара бити прво заједничко заседање српске и мађарске
владе, па би тамо могли изнети и овај проблем.
Др Јованка Ластић чита резултате другог круга гласања: нико није добио 13 гласова,
биће трећи круг гласања, на листи ће бити 3 кандидата: Српска основна школа и
забавиште у Батањи, Др.Димитрије Е. Стефановић и Српски клуб у Мохачу.
Др Јованка Ластић чита резултате трећег круга гласања: Др.Димитрије Е. Стефановић
је добио 14 гласова, Српска основна школа и забавиште у Батањи 7 гласова и Српски
клуб у Мохачу 7 гласова.

Одлука бр. 6/2010. Скупштине ССМ (16.01.2009.)
Чланови скупштине Самоуправе Срба у Мађарској су одлучили да се
не врши даље гласање, него да се доделе три Светосавске повеље
Самоуправе Срба у Мађарској. ( резултат гласања: 13 је гласало за,
уздржани 1, против 0)
Одлука бр. 7/2010. Скупштине ССМ (16.01.2009.)
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Чланови скупштине Самоуправе Срба у Мађарској су одлучили да се
Светосавска повеља Самоуправе Срба у Мађарској додели двема
организацијама, односно институцијама:
- Српској основној школи и забавишту у Батањи и
- Српском клубу у Мохачу.
Одлука бр. 8/2010. Скупштине ССМ (16.01.2009.)
Чланови скупштине Самоуправе Срба у Мађарској су одлучили да се
Светосавска повеља Самоуправе Срба у Мађарској додели професору
Димитрију Е. Стефановићу.
Гласање у вези претходне теме која није била довршена.

Одлука бр. 9/2010. Скупштине ССМ (16.01.2009.)
Присутни су једногласно прихватили да се писмено обратимо
премијеру Бајнаи Гордону и затражимо да се из резерви у државном
буџету створи наменски фонд за мањинске емисије на МТВ, које би се
редовно финансирале на прихватљивом нивоу. (резултат гласања: 14
је гласало за, уздржани 0, против 0).
Тачка 4. Концепција српског школства у Мађарској (др Јованка Ластић)
Љубомир Алексов: Предлаже да се у вези ове теме сада не врши гласање, него да се о
овоме само распаравља. Материјал је послат скупштинарима у кратком року.
Јованка Ластић: Представља г-дина Ласла Кајоша који је направио ТАМОП конкурс
за средства из ЕУ. Стигла је одлука из Националне агенције за развој да смо на
конкурсу добили 34.918.000.- Фт за развој мањинског школства. Оволика средства још
никада нисмо добили. У следећем, другом кругу је сума на коју се конкурише између
160 и 180 милиона форинта, а постоји и трећи круг. Оваква прилика се ретко указује.
Описује конкурс првог круга и формалне захтеве који треба да се задовоље. Пројекат се
остварује до 2013. године.
Излаже писмени материјал (дато у прилогу). Преглед стратегијских задатака. Јаслице
на српском немамо, теоретски то може да се организује по становима.
Забавишта имамо највише, представља ситуацију по насељима. Треба створити базу за
основне школе, да не губимо децу. Затим прелази на основне школе (Будимпешта,
Батања).
Модификација оснивачког листа Српског забавишта, основне школе, гимназије и
ђачког дома „Никола Тесла“. Тражене модификације смо извршили, наше институције
су послале званичне дописе, али ништа од наведеног (двојезични разреди, број ученика
у ђачком дому, итд.) није уведено у оснивачки лист! Моли председника земаљске и
будимпештанске самоуправе да помогну школи, јер су наши захтеви игнорисани.
Тренутно у ђачком дому има 97 места. Ако буду паралелни разреди, нема где да се
сместе деца. Да ли матуранти да се смештају у Текелијанум, мора се разговарати са
владиком.
Укључивање у информативни систем.
Улога Српског педагошког и методолошког центра у школству.
Усавршавање педагога у Београду које и даље треба одржавати.
Анкета о српском мањинском школству коју је правила Вида Свобода.
Коментари на излагање: Радомир Ластић, Игор Рус, Димитрије Ластић.
Двојезичном наставом се може привући знатно више српских ђака, а потребни су и
родитељски састанци и „отворени дани“.
Скупштина ССМ
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Љубомир Алексов: предлаже да се за ову тему скупштинари припреме за следећу
седницу која би могла бити 20. фебруара.
Тачка 5. Разно
Љубомир Алексов: чита молбу Зоре Пејовић из Тукуље (фин. помоћ од 60.000.-фт).
Дискусија.

Одлука бр. 10/2010. Скупштине ССМ (16.01.2009.)
Присутни су одлучили да се прихвати писмени захтев Зоре Секељ
Пејовић из Тукуље за финансијску помоћ од 30.000.-фт за рукометну
екипу школе Чанади Арпад из Будимпеште, у којој игра Никола
Секељ. Школи су ова средства потребна ради учешћа на светском
првенству у рукомету у Португалији. (резултат гласања: 9 је гласало
за, уздржани 5, против 0).
Љубомир Алексов: Стигло је писмо које су потписали седморо скупштинара, а у вези
поновљеног конкурса за главног уредника Српских недељних новина. Чита писмо
(дато у прилогу). Председник ССМ се апсолутно не слаже са садржајем писма и желео
би разјасни ову ситуацију. На задњој скупштинској седници је било тражено да се
конкурс формулише прецизније (задаци и делокруг). Са правним саветником као
консултантом, није била намера да се ико искључи давања кандидатуре, ништа што је
написано није случајно. Главни уредник је послодавац осталим запосленима, по
тренутно важећим правилима. О свему овоме су извршене консултације. Првобитно
расписани конкурс најмање одговара правилима расписивања конкурса. Претпоставке
из овог писма су увредљиве.
Борислав Рус: Тврди да се виде разлике између два расписана конкурса. Изостало је да
главни уредник треба да зна мађарски језик (добија одговор да је „мађарски
држављанин“ правно виша категорија). Каже да има пописане разлике између два
расписа, да су и „други“ незадовољни, па треба да реагује. Жели да се опет модификује,
а има незваничне информације да од три кандидата два неће предати конкурс.
Ксенија Марков Сушић: придружује се мишљењу Борислава Руса.
Љубомир Алексов: Датум писма је сигнификантан, 13. јануар, а правно се може
доказати да овако расписан конкурс никога не искључује. Наведене су стручне спреме
којима главни уредник треба да располаже. Пре је била примедба да је први расписани
конкурс био веома уопштен.
Борислав Рус: Ово писмо је потписао са жељом да се проблем реши, а не да се не
реши.
(Читају текст конкурса – дискусија, којим кандидатима како и зашто одговарају услови
конкурса[?] ) Да ли да се модификује и продужи рок предаје.
Љубомир Алексов: Ако неко нападне на суду, ствар пропада. Не може се доказати на
суду зашто си модификовао и продужио рок. Тај процес треба водити до краја. Ви
имате права да гласате на кога желите, а после се може расписати и трећи пут. Ово је
мађарски закон и у значајним питањима је потребна квалификована већина.
Душан Вуковић: Поновно расписивање конкурса и на који начин.
Љубомир Алексов: Било је речено да се конкурс распише поново, али не у
непромењеној форми, чак је била критика да је превише уопштен. Битно је са каквим
стручним програмам кандидат излази пред скупштину, а скупштина има права да бира.
Ако је толико велик проблем, а други круг пропадне, нека неко састави текст
расписаног конкурса по трећи пут, али је битно да садржи стручне услове за главног
уредника. Или, што је апсурд, непрекидно само да расписујемо конкурс са датумом.
Скупштина ССМ
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У правилнику стоји само „скупштина расписује конкурс“. Не прихвата да је ово била
манипулација да се иде у једном правцу.
На следећој скупштини се гласа, па ћемо видети како даље.
Гласање: да се поништи садашњи расписани конкурс за главног уредника Српских
недељних новина (резултат гласања: 7 је гласало за, уздржани 5, против 0). Конкурс
није поништен.
(Краћа дискусија)
Љубомир Алексов: Захваљује свим члановима на сарадњи и затвара седницу у 13.45
часова.
Будимпешта, 16. јануар 2010.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Пера Богдан
оверилац записника
печат

_____________________
Ксенија Марков Сушић
оверилац записника

НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних, правилника о додељивању (Светосавске)
награде, предлози за Светосавску награду, Стратегија јавног образовања и организовање стручних,
педагошких и васпитно-образовних услуга за децу припаднике српске мањине у Мађарској
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