ЗАПИСНИК
4/2010. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 6. март 2010.
Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.)
Датум: 6. март 2010.
Дневни ред: према позивници (прилог)
Присутни: 16 од 25 чланова
Председавајући: Љубомир Алексов, председник ССМ
Записник водио: Борис Бекић, секретар ССМ
Љубомир Алексов: Отвара седницу у 10.00 и поздравља све присутне. Констатује да
има кворума (тренутно је присутно 15 особа). Присутни су предали изјаве о
имовинском стању.

Одлука бр. 18/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да записник 4/2010 седнице води
секретар ССМ Борис Бекић. Резултат гласања: 15 је гласало за,
уздржани 0, против 0.
Одлука бр. 19/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду Пера
Богдан и Вера Пејић Сутор. Резултат гласања: 15 је гласало за,
уздржани 0, против 0.
Председник ССМ излаже предложени дневни ред, пита да ли нако има примедбу или
жели нешто да дода. Јованка Ластић улаже молбу да се промени редослед тачака
дневног реда, да после прве тачке (буџет 2010.) буде избор за директора Српског
педагошког и методолошког центра, зато што кандидат (Јулка Которчевић) има обавезе
у школи поводом данашње предаје пантљика.

Одлука бр. 20/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Присутни су једногласно усвојили следећи дневни ред: (резултат
гласања: 15 је гласало за, уздржани 0, против 0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Предлог буџета за 2010. годину
Вредновање конкурса за директора Српског педагошког и методолошког центра
Услови коришћења просторија у улици Нађмезе бр.49.
Школски аутобус
Скупштина дијаспоре и Срба у региону – ново тело при Министарству за
дијаспору Републике Србије
Расправа о новом амблему Самоуправе Срба у Мађарској
Избор члана за упражњено место у Одбору за школство
Вредновање конкурса за главног уредника Српских недељних новина
Разно

Тачка 1. Предлог буџета за 2010. годину
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Љубомир Алексов: Присутни су и стручњаци са економата, па и њима могу да се
постављају питања. Наколико краћих објашњења. Материјал је непромењен од оне
неуспеле седнице (без кворума). Посебних премена нема, а планира се позајмица од
двадесетал милиона форинта, што је техника за усвајање буџета. За зајам нема
могућности, као ни намере да се задужујемо на више година, само смо приморани јер
буџет не може да се планира са негативним билансом.
Проблем је да за Српски институт тренутно немамо гаранцију и одобрена средства.
Били смо више пута и код надлежног државног секретара, а и у парламенту немамо
ништа више сем обећања. Ово је највише утицало на технику израде буџета. За некакву
сигурност ћемо предати и конкурс код интервентног фонда.
Добијена средства остају на прошлогодишњем нивоу, осим код новина где има
незнатно повећање. Код прве модификације ће бити унешена срества која добијамо од
разних организација (конкурси, средства из матице, ...), што ће вероватно поправити
биланс.
Нова ставка је промена дрвенарије у седишту ССМ у улици М. Фалка бр.3. Оквирно је
процењено на 2.000.000.-Фт (измена прозора на фасади, све или само библиотека, а
потребно је и кречење).
Само у грубим цртама се спомиње школски аутобус (јер је и то буџетска ставка).
Купљени аутобус ипак није идеалан, решење није на дуге стазе, испоставило се да је
малог капацитета (за 20 особа) јер има још заинтересованих у северној регији. Ипак,
аутобус је испунио свој задатак и окупља децу из северне регије, па родитељи са
поверењем шаљу своју децу у нашу школу. Питање је да ли да се овај аутобус замени за
већи или да се уложи у повећање комфора (боље грејање, клима – око 2.000.000.-Фт).
Цена новог већег аутобуса је од 20.000.000.-Фт па навише. Толиких средстава немамо.
Дошло је до знатне промене у приступу према нашем школском аутобусу.
Финансирање се одвија на следећи начин: од прошле године већинска самоуправа
Калаза потпомаже са 450.000.-, а сада се прикључила и градска помашка самоуправа са
300.000.- (поред српске мањинске), а Калаз је за ову годину повисио на 500.000.-.
Имамо нову информацију да је самоуправа Сентандреје одобрила 200.000. Значи да се
од месних самоуправа прикупило 1.000.000.-Фт. Школски аутобус функционише већ 10
година, а ово је први пут да се и локалне самоуправе финансијски укључују у пројекат.
Председништво и контролно-финансијски одбор су такође разматрали буџет за 2010.
годину.
Председник отвара дискусију.
Борислав Рус: На који начин се провизорно тражи кредит и шта је речено на састанку
са државним секретаром Гемешијем.
Љубомир Алексов: Усмена информација је да се премијер Бајнаи обратио министру
финансија и тражио да се нађе 15 мил. Фт у мађарском буџету, а ако је то недевиољно
да се обратимо и путем конкурса. Од г-дина Керењија (саветник од Каталин Сили)
имамо информацију да су и они подржали нашу молбу, г-ђа Сили се обратила и шефу
канцеларије. Теоретски свако подржава, али је чињеница да још ништа нисмо добили.
Зајам није препоручљив, а не треба да правимо буџет у којем сами себи правимо
рестрикције, јер буџет се предаје државним органима па нека виде да и даље рачунамо
на њихову помоћ.
Вера Пејић Сутор: Контролно-финансијски одбор је разматрао предлог буџета за 2010.
годину и предлаже скупштини ССМ да га прихвати.

Одлука бр. 21/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Присутни су прихватили буџет за 2010. годину. Резултат гласања: 14 је
гласало за, уздржани 1, против 0.
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Тачка 2. Вредновање конкурса за директора Српског педагошког и методолошког
центра
Љубомир Алексов: Пита кандидата да ле да седница буде затворена, кандидат
Јулијана Которчевић одговара да то није потребно. Такође, нико од скупштинара не
захтева да седница буде затворена. Конкурс формално одговара расписаним захтевима.
Јованка Ластић: Одбор за школство ССМ је на седници разматрао конкурс, прихватио
га и подржава кандидатуру Јулијане Которчевић.
Јулијана Которчевић: Излаже свој конкурс (материјал дат у прилогу). Излагање
завршава у 10.33.
Милан Рус: Где ће бити смештена канцеларија Српског педагошког и методолошког
центра?
Љубомир Алексов: Има места у Нађмезе ул.бр.49. али због комуникације је боље да
буде у улици М. Фалка бр.3. Коначна одлука ће се донети касније.
Гласање ће да буде тајно.

Одлука бр. 22/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да комисију за пребројавање
гласова чине: Ксенија Сушић Марков, Милан Ђурић и Јованка
Ластић. (резултат гласања: 15 је гласало за, уздржани 0, против 0)
Јованка Ластић објављује резултат гласања: 1 листић је неважећи, а 14 важећих.

Одлука бр.23/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Присутни су одлучили да се Јулијана Которчевић именује за
директора Српског педагошког и методолошког центра. (резултат
гласања: 14 је гласало за, 1 листић је неважећи).
Љубомир Алексов: Треба да се одлучи о статусу и хонорару. Предвиђено је да је
директор овог центра у полустатусу (дневно 4 сата) и да има бруто примање од
100.000.-Фт. То су тренутне могућности у буџету, нема никакве резерве.
Дискусија о износу личног дохотка, нето-бруто, 100-150.000.-Фт ; Радомир Ластић,
Јованка Ластић.
Љубомир Алексов: Измене могу да се праве само унутар буџета Српског педагошког и
методолошког центра.
Гласање: 6 особа гласа да плата буде 120.000.-Фт бруто, 7 особа гласа да плата буде
150.000.-Фт бруто, а 2 особе уздржане при гласању → нема одлуке!
Дискусија и опет ласање.

Одлука бр.24/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Присутни су једногласно одлучили да примање руководиоца Српског
педагошког и методолошког центра буде бруто 120.000.- форинта, са
напоменом да се о овом питању поново расправља у септембру текуће
године. (резултат гласања: 15 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Тачка 3. Услови коришћења просторија у улици Нађмезе бр.49.
Љубомир Алексов: Писмени материјал, одн. предлоге уговора сте добили пре
скупштинске седнице. Још прошле године смо имали предлоге уговора које је дало
Српско позориште, али их нисмо усвојили. Реч је било о плаћању трошкова.
Скупштина ССМ
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Српске цивилне организације које желе да користе овај простор за своје манифестације
не морају да плаћају закуп.
Адвокати су припремили уговоре. Од позоришта смо добили две примедбе у вези
њиховог уговора.
Ми смо тражили да је потребна писмане сагласност сваки пут када позориште издаје
просторије неком трећем, предлог позоришта је да овога не буде због превише
администрације. Приход од издавања може да остане код позоришта, али је оно дужно
да реши спремање тог простора. Друго: шта је у случају када позориште на некретнини
извршава инвестиције које повећавају вредност некретнине. Како се то обрачунава у
случају да се позориште исели. Наш предлог је да за сваку такву инвестицију треба
тражити сагласност скупштине ССМ, а све се регулише уговором.
Милан Рус: О заказивању термина и резервисању простора. Термини се заказују
најмање 30 дана унапред и резервација се врши код позоришта, они врше евиденцију, а
не ССМ, то је и практичније јер су тамо канцеларије позоришта.
Дискусија о резервацији термина.

Одлука бр.25/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Присутни су прихватили предлоге уговора за коришћење просторија у
улици Нађмезе бр.49.(уз дату модификацију). (резултат гласања: 14 је
гласало за, уздржани 1, против 0).
25-1. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској овлашћује председника да са
Српским недељним Новинама и Српским позориштем у Мађарској склопи
уговор о коришћењу некретнине у улици Нађмезе бр.49. (просторије се воде под
називом „канцеларија“, VI кварт у Будимпешти, уведено у земљишне књиге под
бројем 28938/0/A/7, улица Нађмезе бр.49. приземље број 4. величине 105 м2, а
припада им и 384/10.000 део заједничког власништва зграде). Садржај уговора је
дат у прилогу.
25-2. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској овлашћује председника да са
Блаженом Шибалин (2316 Гара, улица Хуњади бр.1.) склопи уговор о закупу (у
прилогу) некретнине у улици Нађмезе бр.49. (просторије се воде под називом
„канцеларија“, VI кварт у Будимпешти, уведено у земљишне књиге под бројем
28938/0/A/4, улица Нађмезе бр.49. приземље број 8. величине 32 м2, а припада
им и 117/10.000 део заједничког власништва зграде). Садржај уговора је дат у
прилогу.
25-3. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској овлашћује председника да са
цивилним организацијама које одреди Скупштина ССМ склопи уговор о
коришћењу некретнине у улици Нађмезе бр.49. (просторије се воде под називом
„канцеларија“, VI кварт у Будимпешти, уведено у земљишне књиге под бројем
28938/0/A/6, улица Нађмезе бр.49. приземље број 6. величине 23 м2, а припада
им и 84/10.000 део заједничког власништва зграде). Садржај уговора је дат у
прилогу.
25-4. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској овлашћује председника и шефа
канцеларије да за некретнине које су у власништву Самоуправе Срба у
Мађарској направе правилник о коришћењу просторија.
25-5. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској (као власник) овлашћује
директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској, Боривоја
Руса, да са Српским позориштем у Мађарској склопи уговор о коришћењу
некретнине у улици Нађмезе бр.49. (просторије се воде под називом
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„канцеларија“, VI кварт у Будимпешти, уведено у земљишне књиге под бројем
28938/0/A/8, улица Нађмезе бр.49. приземље број 3. величине 147 м2). Садржај
уговора је дат у прилогу.
25-6. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској овлашћује председника да за
некретнине уведене у земљишне књиге под бројем 28938/0/A/4, 28938/0/A/5,
28938/0/A/6, као и 28938/0/A/6 (све су у VI кварту у Будимпешти) склопи
уговор о осигурању имовине.
25-7. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској (као власник) овлашћује
директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској, Боривоја
Руса, да за некретнину уведену у земљишне књиге под бројем 28938/0/A/8 (VI
кварт у Будимпешти) склопи уговор о осигурању имовине.
О начину коришћења стана који је тренутно још празан (величина око 70 м2) ће се
расправљати на једној од следећих седница. Тамо је требало да се усели Српски
институт, али се институт усељава у Текелијанум у просторије које користи Српска
самоуправа у Будимпешти.
Тачка 4. Школски аутобус
Љубомир Алексов: О овој теми је већ говорено у тачки 1. Раније смо већ дискутовали
да се аутобус преда на коришћење Српској школи и гимназији „Никола Тесла“, а да
посебним уговором ССМ и даље финансира да се не би теретио школски буџет.

Одлука бр.26/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Присутни су једногласно прихватили уговор којим се возило (аутобус)
регистрације KZG-933 (марке Mercedes Sprinter 4,3 CDI, број шасије
WDB 9046631R783627, број мотора 61198151031975) да на коришћење
Српској школи и гимназији „Никола Тесла“. (резултат гласања: 15 је
гласало за, уздржани 0, против 0).
Одлука бр.27/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Присутни су једногласно прихватили да се школски аутобус
(регистрација KZG-933, марка Mercedes Sprinter 4,3 CDI, број шасије
WDB 9046631R783627, број мотора 61198151031975) за потребе
довожења деце у школу и даље финансира у потпуном износу (100%).
(резултат гласања: 15 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Даља судбина аутобуса: улагање у постојеће возило, капацитет остаје исти – 19
путника. Финансијска позадина за улагање у аутобус. Спровести инвестиције за
постојећи аутобус.
Пера Богдан напомиње да је овај аутобус увек пун путника (деце). Уколико овај
аутобус остаје, треба да се угради аутоматско грејање уместо постојећег. Аутобус би
могао да се користи и за шире потребе, али је приоритетан превоз деце у школу.
Куповина већег аутобуса је могућа само уз помоћ спонзора, самоуправа сама то не
може да финансира. Колико у томе могу да помогну месне и квартовске самоуправе.
О улагању у аутибус се није гласало јер ће се прво видети могућности спонзорисања, а
преостали део ће дати ССМ. Онда ћемо знати конкретну суму.
( 11.50 стигао Душан Вуковић → присутно 16 чланова )
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Тачка 5. Скупштина дијаспоре и Срба у региону – ново тело при Министарству за
дијаспору Републике Србије
Љубомир Алексов: На основу Закона о дијаспори и Србима у региону се оснива ново
тело при Министарству за дијаспору Републике Србије – то је Скупштина дијаспоре и
Срба у региону, где српска заједница у Мађарској треба да има једног представника. За
легалног представника Срба у Мађарској се сматра ССМ, односно њена скупштина.
Материјал је дат на увид, сада може да се прочита.
(пауза од 11.56 до12.11)
( 12.04 отишла Ксенија Сушић Марков → присутно 15 чланова )
Љубомир Алексов: Треба да предложимо представника у наведеном телу. Из
Министарства су нас замолили да на овој скупштини изаберемо представника.
Дискусија: Вера Пејић Сутор, Милан Ђурић, Јованка Ластић, Игор Рус -(пракса је да
председник земаљске организације представља заједницу, променом мандата
председника се мења и представник). Адвокат каже да није потребно тајно гласање, а
ни квалификована већина.
Љубомир Алексов: У случају да на следећим изборима за председника буде изабран
неко други, прихвата као моралну обавезу да се одрекне представништва у Скупштини
дијаспоре и Срба у региону. Захтева тајно гласање.
Примедба присутних: уколико се гласа за функцију (председник, а не одређена особа),
нема потребе да се гласа тајно.

Одлука бр. 28/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Чланови скупштине Самоуправе Срба у Мађарској су одлучили да у
Скупштини дијаспоре и Срба у региону представник Срба из
Мађарске буде председник Самоуправе Срба у Мађарској. Садашњи
председник Самоуправе Срба у Мађарској је Љубомир Алексов, који
ће у Скупштини дијаспоре и Срба у региону представљати Србе из
Мађарске. (резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 1, против 0).
Тачка 6. Расправа о новом амблему Самоуправе Срба у Мађарској
Милан Ђурић: Износи предлог за нови амблем ССМ и приказује рекламни материјал.
Уколико се усвоји нови амблем, мора се мењати текст у статуту ССМ.
Љубомир Алексов: Тренутно је у употреби лого који је општи српски симбол. Милан
Ђурић је израдио више варијанти да би се тренутни лого освежио. Могу се донети
разне одлуке, нпр. или службени, или само за рекламни материјал, или да буде нешто
друго, ...
Дискусија: Јованка Ластић, Димитрије Ластић, Борислав Рус, Томислав Семлер,
Љубомир Алексов. Приказаће се и друге варијанте амблема, сада није дошло до одлуке.
Тачка 7. Избор члана за упражњено место у Одбору за школство
Јованка Ластић: Због одласка на рад у иностранство, Милан Степанов више није у
могућности да буде члан овог одбора. Чланови Одбора за школство су на својој
седници извршили консултације и одлучили да се делегира Мирјана Хајманс,
наставник Српске школе и гимназије „Никола Тесла“ у Будимпешти. Она је прихватила
кандидатуру.
Поред овога, скупштинари имају право и могућност да предложе и друге особе.
Гласање ће бити тајно.
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Одлука бр. 29/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да се у комисију за пребројавање
гласова уместо Ксеније Сушић Марков (напустила седницу због
обавеза) изабере Томилав Семлер. (резултат гласања: 15 је гласало за,
уздржани 0, против 0)
Тачка 8. Вредновање конкурса за главног уредника Српских недељних новина
Љубомир Алексов: На овај конкурс је пристигла само једна пријава коју је предао
Драган Јаковљевић. Конкурс формално задовољава расписаним условима.
Драган Јаковљевић: Не захтева да седница буде затворена. Излаже свој програм (у
прилогу) и концепцију.
Припреме за гласање – Одбор за школство и главни уредник СНН-а.
Тачка 9. Разно
- Модификација оснивачког листа школе
- Допис о октобарским локалним изборима 2010. године
Љубомир Алексов: Допис о октобарским локалним изборима 2010. године. Нових
правила у односу на прошли циклус нема, остаје иста изборна процедура,
пријављивање и регистрација организација. Земаљска самоуправа би требало да се
формира у фебруару 2011. године, цео процес траје 8 до 10 месеци.
Словачка мањина је покушавала да уведе промене, да се брише електорски систем и да
се земаљске самоуправе бирају директно. Претходно се нису консултовали ни са
осталим мањинама, а ни са политичким партијама, па нису ни успели у овој
иницијативи.
Примедбе око регистрације: да ли је довољна лична карта или треба лични број. Шта
тврди Уставни суд. Заштићеност личних података. Ко добија формулар за регистацију
као мањинац (свако од 8 милиона бирача?), где треба да се преда.
Обратићемо се државном секретару Гемешију и државној изборној комисији питањима
у вези предстојећих избора.
Јованка Ластић објављује резултат гласања: 1 листић је неважећи, а 14 важећих (за),
било укупно 15 гласачких листића.

Одлука бр.30/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Присутни су одлучили да нови члан Одбора за школство ССМ буде
Мирјана Хајманс. (резултат гласања: 14 је гласало за, 1 листић је
неважећи).
( 12.51 отишао Милан Рус → присутно 14 чланова )
Следеће гласање. У међувремену се наставља тачка „Разно“.
Љубомир Алексов: Проблем око кворума. Да се обратимо државној изборној комисији
у вези чланова који не долазе више од годину дана (по закону им се аутоматски укида
мандат), али оправдани су изостанци ако је неко спречен из здравствених разлога.
Избор за главног уредника СНН-а. Јованка Ластић објављује резултат гласања: 8
листића су неважећи, а 6 важећих (за), било укупно 14 гласачких листића.
Одлука о главном уреднику није донешена.
Скупштина ССМ
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Љубомир Алексов: Потребно је расписати нови конкурс. Било је критике због
расписаног конкурса, па би сада добро било да издавачки савет састави услове
конкурса.
- Модификација оснивачког листа школе
Јованка Ластић: Њена првенствена идеја за школу је да свака генерација има два
паралелна разреда и да се покрене један језички припремни разред. То би било 9
одељења у средњој школи. Тренутно средња школа ради са 7 одељења. За следећу
школску годину је одобрено да се покрену два паралелна разреда и један језички
припремни разред, значи биће једно одељење више него прошле године. Број уписане
деце се повећава за 30-40 ученика, па је потребно модификовати оснивачи лист школе
(стр.4. оснивачког листа). Повећање броја ученика, разреди, школски дом. Капацитет
ђачког дома је потпуно искоришћен, па је покренут разговор да се део ученика смести у
Текелијануму, владика је био веома предусретљив, али је мањи проблем због
туристичке агенције која тамо има своју канцеларију. Епархија да се региструје као
власник интерната.
Друга значајна модификација је на стр.3: специјални задаци. Било је да је настава само
на српском (осим мађарског језика и књижевности), а сада стоји да су паралелни
разреди и језички припремни разред. Двојезични разреди, па се надамо да ћемо имати
више деце. Овоме су претходили разговори чланова Будимпештанске српске
самоуправе са управом главног града.
Није одобрено да библиотека постане јавна библиотека, а ни да школа буде
„вежбаоница“ за студенте виших школа и факултета.
Опција је да сада прихватимо ово, а касније, порастом броја ученика да тражимо
додатне модификације.

Одлука бр. 31/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Чланови скупштине Самоуправе Срба у Мађарској су једногласно
одлучили да се подржи модификација оснивачког листа Српског
забавишта, основне школе, гимназије и ђачког дома „Никола Тесла“ у
Будимпешти. (резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против
0).
Љубомир Алексов: Следећа тема су пристигле молбе за финансијску помоћ. Прва је од
Помашке музичке школе, тражили су 100.000.-Фт за одржани концерт где је гостовала
музичка школа „Јосип Словенски“ из Новог Сада. Председништво је дало предлог да
им се додели 60.000.-Фт.

Одлука бр. 32/2010. Скупштине ССМ (06.03.2010.)
Чланови скупштине Самоуправе Срба у Мађарској су једногласно
одлучили да се Помашкој музичкој школи додели 60.000.-Фт за
одржани концерт на којем је гостовала музичка школа „Јосип
Словенски“ из Новог Сада. (резултат гласања: 14 је гласало за,
уздржани 0, против 0).
Друга молба је од јереја Зорана Остојића, тражи за обнову зграде бивше вероисповедне
школе и унутрашње кречење Светог храма (допис у прилогу). Није тачно наведено
колика сума се тражи.
Борислав Рус: Део трошкова може да покрије пети кварт и будимпештанска
самоуправа.
Скупштина ССМ
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Како да се одговори на ову молбу са обзиром на величину трошкова. Није ни тактички
да се одбије.
( 13.31 отишли Димитрије Ластић и Радомир Ластић → присутно 12 чланова )
Трећа молба је од Музеја будимске епархије за поновно издавање фотоалбума музеја.
Први пут је албум објављен 1998. године. Ни овде није наведена тачна сума коју траже.
Више нема кворума, па се не могу доносити одлуке. Питање је да ли да се ове молбе
проследе Културном центру, јер онда не треба скупштинска одлука.
Љубомир Алексов: Захваљује свим члановима на сарадњи и експедитивном раду и
затвара седницу у 13.40 часова.
Будимпешта, 6. март 2010.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Пера Богдан, ср
оверилац записника
печат

_____________________
Вера Пејић Сутор, ср
оверилац записника

НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних, предлог за буџет 2010. године, конкурс
Јулијане Которчевић за директора Српског педагошког и методолошког центра, уговори о
коришћењу просторија у улици Нађмезе 49. , уговор о коришћењу и финансирању возила
(аутобус) регистрације KZG-933 (марке Mercedes Sprinter 4,3 CDI)– корисник: Српска школа и
гимназија „Никола Тесла“, Закона о дијаспори и Србима у региону, Допис о октобарским
локалним изборима 2010. године, разне молбе за финансијску помоћ.
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