ЗАПИСНИК
5/2010. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 24. април 2010.
Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.)
Датум: 24. април 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 10.25 и поздравља све присутне. Констатује да
има кворума (присутно је 14 особа). Опет говори о присуству седницама и кашњењу на
седнице (данас се са почетком касни сат времена).

Одлука бр. 33/2010. Скупштине ССМ (24.04.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да записник 4/2010 седнице води
секретар ССМ Борис Бекић. Резултат гласања: 14 је гласало за,
уздржани 0, против 0.
Одлука бр. 34/2010. Скупштине ССМ (24.04.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду Пера
Богдан и Ксенија Марков Сушић. Резултат гласања: 14 је гласало за,
уздржани 0, против 0.
Председник ССМ излаже предложени дневни ред, пита да ли неко има примедбу или
жели нешто да дода. Пера Богдан поставља питање формирања Одбора за културу и
председника тог одбора. Председник ССМ Љубомир Алексов у одговору подсећа на
неуспеле покушаје формирања тог одбора, а тренутно нисмо ни припремљени да о томе
расправљамо, па предлаже ово питање за следећу седницу. Са тиме се и остали слажу.

Одлука бр. 35/2010. Скупштине ССМ (24.04.2010.)
Присутни су усвојили следећи дневни ред: (резултат гласања: 13 је
гласало за, уздржани 1, против 0)
1.
2.
3.
4.
5.

Модификација буџета за 2009. годину
Усвајање биланса за 2009. годину
Избор финансијских контролора за 2010. годину
Решавање питања новчане позајмице Српском демократском савезу
Извештај са оснивачке седнице Издавачког савета, прихватање правилника о
раду Издавачког савета
6. Разно
Тачка 1. Модификација буџета за 2009. годину
Љубомир Алексов: Закон (од 1. јануара 2008. године) прописује да се врши
модификација. Вршимо пословање као месне самоуправе и потребно је да накнадно
вршимо модификацију буџета, прилагођавамо га ономе како је реално употребљен.
Сада смо технички спремни и можемо ово да извршимо.
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Вера Пејић Сутор: Контролно-финансијски одбор је разматрао ову модификацију за
2009. годину и предлаже скупштини ССМ да је прихвати.

Одлука бр. 36/2010. Скупштине ССМ (24.04.2010.)
Присутни су једногласно усвојили модификацију буџета за 2009.
годину. (резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0)
Тачка 2. Усвајање биланса за 2009. годину
Љубомир Алексов: У обимном материјалу се налазе све потребне информације. Износ
је знатно већи од досадашњих, а разлози су: унета су и средства од вредносних хартија,
па је то инвестиција од 75 милиона Фт, а то је коришћено за некретнине у Нађмезе
улици – за Српски културни центар. Постоји једна ставка од 26 милиона Фт која у
билансу за следећу годину не би требало да се појави у тој форми, то је код Културног
и документационог центра. Дошло је до дуплирања, то су установили и ревизори.
Буџет је повећан и због нових институција које 2009. године нису имале свој буџет као
што их имају наше новине. Тај збир премашује 110 милиона у умупној суми од 241
милиона. Тако се види да су оне уобичајене ставке за ССМ скоро у непромењеој форми
у односу на прошлу годину.
Борислав Рус: Какво је финансирање института.
Љубомир Алексов: У билансу су следеће институције:
- Културни и документациони центар- од државе (централни буџет) добија око 32
мил. + средства са конкурса
- Српски педагошки и методолошки центар- око 4 мил. од државе (централни
буџет), за функционисање и програме везане за школство. Од 2010. године
преузима и усавршавање педагога и сличне задатке у вези школства.
- Српске недељне новине- од 1. марта 2009. године издавач је ССМ. За десет
месеци буџет новина је око 21 мил. што је месечно око 2,2мил. за
функционисање. Обрачун новина није једноставан, јер је у прва два месеца
издавач био Савез, па је регулисано разним уговорима да би било правно у реду.
- Српски институт- тешка ситуација, обећано је финансирање Српског института
(унешено и у записник Мешовите комисије Србије и Мађарске за заштиту
мањина) са сумом од ок 21 мил. Фт. Прошле године у септембру је потписан
уговор на око 8,5 милиона (нешто преко 2 милиона је добијено 2009. године, а
остатак се преупућује у овој години као накнадно финансирање) као конкурсне
паре које треба да се обрачунају. Током ове године ситуација треба да се реши,
али до сада нема никаквих одговора. Док средстава нема, не могу се започети
већи пројекти.
(10.50 часова – дошао Андрија Роцков, председник СДС-а.)
Игор Рус: Поставља питање о преосталим средствима у буџету.
Љубомир Алексов: У извештају за прошлу годину смо уз тешку ситуацију направили
остатак (уштедели) око 9 милиона (4 на текућем рачуну и 5 који су орочени). Известан
део пара се налази (као резерва) у вредносним хартијама.
Борислав Рус: Колико је новаца остало у институцијама.
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Љубомир Алексов: Институције се воде преко централног буџета самоуправе, све се
налази у маси. Наравно да свака институција има и свој посебан део. Уколико псстоји
посебна жеља, то може и посебно да се погледа, а може да буде и тачка дневног реда
извештај о раду ових институција и да се позову сви руководиоци.
(краћа дискусија о приложеном материјалу)

Одлука бр. 37/2010. Скупштине ССМ (24.04.2010.)
Присутни су усвојили биланс за 2009. годину. (резултат гласања: 13 је
гласало за, уздржани 1, против 0)
Тачка 3. Избор финансијских контролора за 2010. годину
Љубомир Алексов: По закону смо обавезни да ангажујемо аудиторе. На тржишту су
тражене три понуде од фирми које раде код самоуправа. У прилогу су дате понуде,
односно цене услуга. До сада нам је радила фирма из Печуја (Szegő és Riesz Kft, Pécs).
После разматрања, предлог је да за 2010. годину аудитор буде фирма Сигма-2000 Кфт
из Будимпеште (SZIGMA-2000 Kft, Budapest).

Одлука бр. 38/2010. Скупштине ССМ (24.04.2010.)
Присутни су усвојили да аудитор за 2010. годину буде фирма Сигма2000 Кфт из Будимпеште (SZIGMA-2000 Kft, Budapest). Годишња сума
по уговору је 400.000.-Фт + ПДВ. (резултат гласања: 13 је гласало за,
уздржани 1, против 0)
Тачка 4. Решавање питања новчане позајмице Српском демократском савезу
(11.00 часова – седницу напушта Милан Рус → присутно 13 чланова)
Љубомир Алексов: Позајмљено је 2,6 милиона фт. За измиривање дуга према
запосленим новинарима. По уговору су паре требале да буду враћене у новембру 2009.
године, то још није учињено. Постоје две могућности: одрећи се средстава или
законским (судским) путем доћи до пара позајмљених СДС-у.
адв. Денеш Немеш: Са правне стране се шаље адвокатска опомена, па се даље решава
судским путем. Уговором је сума регулисана као зајам (позајмица) који је дат и то се на
други начин не може решавати. Друго је ако се уговором то преименује као
финансијска подршка, онда није потребно да се новац враћа.
Радомир Ластић: Може се направити модификација уговора којом би се продужио рок
враћања наведене суме. И то је један од излаза из тренутне ситуације.

Одлука бр. 39/2010. Скупштине ССМ (24.04.2010.)
Присутни су једногласно одобрили да се г-дину Андрији Роцкову,
председнику СДС-а додели реч и да учествује у дискусији при овој
тачки дневног реда. (резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0,
против 0)
Андрија Роцков: Потврђује да постоји уговор о позајмици на 2,6 милиона форинта.
Жели да упозна скупштинаре са проблематиком, да би могли донети одговарајуће
одлуке. Наведена сума стоји на располагању и спреман је да овај износ депонује код
једног адвоката (адв. Замечник). Изјављује да по документима постоји потраживање
СДС-а према земаљској самоуправи. Самоуправа то може да призна или не, то се
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заснива на грађанско-правној основи. Потраживање није децидно регулисано по своти.
Спреман је за компромис и преговарао је са адвокатом Немешом.
Љубомир Алексов: Проблем је да неке ствари које су речене нису тачне. ССМ,
канцеларија ССМ или скупштина ССМ није добила никакав званични допис од СДС-а
о потраживањима, односно дугу који би требао да се врати. Друго, А.Роцков говори о
Савезу, односно „ми и Савез“, а као приватно лице сам и ја један од оснивача. У задњих
11 година је Савез срозан на нулу, а сада кривица покушава да се пребаци на земаљску
самоуправу, односно увек на тренутног председника земаљске самоуправе. Нико не
спречава рад Савеза, а проблеме Савеза не треба да решава ова скупштина. Председник
СДС-а има обавезу да сазове скупштину Савеза.
Није тачно да је земаљска самоуправа против Савеза и цивилних организација, а
познато је да у оквиру својих могућности потпомаже све цивилне организације (и
материјално и инфраструктурално). За све је потребна обострана воља.
Тренутно питање је враћање позајмице (по уговору), а не решавање проблема СДС-а.
Борислав Рус: Проблеме Савеза не можемо решавати на овој скупштини, а ако је неко
добио неке паре, тиче се да их врати. Треба да видимо шта можемо и како ми да
помогнемо. Преоблеме треба решавати без тензије и не судским путем. Све се може
разборито решити корак по корак.
Јованка Ластић: Да ли Савез функционише законито, да ли је сазивана скупштина,
основни документи се могу мењати само сазивањем правоснажне скупштине. Куповина
просторија (уз државну субвенцију) у Нађмезе улици, онда је већ требало Савез правно
средити. Тужилаштво је навело шта је потребно да Савез уради, да се одреди ко
сачињава скупштину, да сазове скупштину, одреди дневни ред, рашчисти правно
нејасна ситуација, па онда одреди своја потраживања. Ако потраживање према
земаљској самоуправи стоји, она је дужна да то исплати. Ово не треба решавати у
самоуправи. Треба сазвати људе који представљају Савез, адвоката Д.Немеша, изнети
постојећу документацију и решавати проблем. Српска заједница је једна, то су све исти
људи.
Ред је да се позајмица врати.
Радомир Ластић: Понавља предлог да се продужи рок враћања позајмице.
Душан Туцаков: Срамота је за нашу заједницу да међусобно покрећемо судске
процесе. Али, да нађемо излаз из ове пат позиције. Да се Савез изјасни да ли жели да
врати паре. Уцене нису решење у оквиру једне заједнице.
Љубомир Алексов: Рок за враћање средстава је истекао, као председник не жели сам
да доноси одлуке, па је ово питање зато изнешено пред скупштину. Предлог г-дина
Радомира Ластића је прихватљив, о томе може да се гласа. Г-дин Роцков нема
овлаштење да се изјашњава, то може да уради само скупштина Савеза.
(дискусија: Димитрије Ластић, Пера Богдан, Игор Рус, Андрија Роцков, Вера Пејић Сутор,
Јованка Ластић, Љубомир Алексов, Душан Туцаков, Денеш Немеш, Душан Вуковић)

Др Денеш Немеш: Ово није правно питање. Направљен је и потписан уговор о
позајмици. Рок за враћање позајмице је истекао, а уговор није испоштован – паре нису
враћене. Председник не да има право, него му је обавеза да оствари потраживање по
уговору. Г-дин Роцков је у праву када каже да смо дискутовали и о другим стварима,
али то сада није предмет ове тачке дневног реда. Позајмица није дата под неким
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условима, него са уговором и роком за враћање новаца. Зато сада не могу да се
постављају никакви услови. Када се паре врате, може се разговарати и о другим
стварима.
(На питање Љубомира Алексова, Андрија Роцков одговара да ће скупштина СДС-а
бити одржана у још у мају 2010. године) Следи гласање.

Одлука бр. 40/2010. Скупштине ССМ (24.04.2010.)
Присутни су одлучили да се рок за враћање позајмљених средстава (у
износу од 2,6 милиона Фт) Српском Демократском Савезу продужи до
31. маја 2010. године. (резултат гласања: 10 је гласало за, уздржани 3,
против 0)
Тачка 5. Извештај са оснивачке седнице Издавачког савета, прихватање правилника о
раду Издавачког савета
Љубомир Алексов: Одржана је оснивачка седница Издавачког савета, од седморо
чланова је присуствовало шесторо чланова. За председника Издавачког савета је
изабран Јордан Радован. У прилогу је дат правилник о раду Издавачког савета.
Јордан Радован: На оснивачкој седници је расправљано о правилнику о раду, прва
верзија је припремљена на мађарском језику, затим је преведен на српски језик.
Скупштина има права да прихвати или мења правилник. Примедба да се главни
уредник новина бира на четири године, сматра да је боље на годину дана. Мислио је
због отпремнине у случају раскида радног односа, али је разјашњено да код нас нису
такви услови.
Љубомир Алексов: Отпремнине нема. Ако се мењају четири године, то није задатак
Издавачког савета, него се мора мењати основачки лист новина. Модификацију врши
скупштина ССМ. Издавачки савет на све теме даје своје мишљење.

Одлука бр. 41/2010. Скупштине ССМ (24.04.2010.)
Присутни су прихватили и одобрили правилник о раду Издавачког
савета и прихватили да председник Издавачког савета буде Јордан
Радован. (резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0)
Тачка 6. Разно
Љубомир Алексов: На прошлој седници, при крају није било кворума па нисмо могли
д донесемо одлуке за све пристигле молбе за финансијску помоћ. За молбу од јереја
Зорана Остојића, у којој се тражи за обнову зграде бивше вероисповедне школе и
унутрашње кречење Светог храма (допис у прилогу). Није тачно наведено колика сума
се тражи.

Одлука бр. 42/2010. Скупштине ССМ (24.04.2010.)
Чланови скупштине Самоуправе Срба у Мађарској су једногласно
одлучили да се Пештанској црквеној општини додели 100.000.-Фт за
обнову зграде бивше вероисповедне школе и унутрашње крешење Светог
храма. (резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0).
Љубомир Алексов: Захваљује свим члановима на сарадњи и експедитивном раду и
затвара седницу у 12.05 часова.
Скупштина ССМ
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Будимпешта, 24. април 2010.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Пера Богдан
оверилац записника
печат

_____________________
Ксенија Марков Сушић
оверилац записника

НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних, модификација буџета за 2009. годину,
Правилник о раду Издавачког савета.
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