ЗАПИСНИК
7/2010. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Виљан, 4. септембар 2010.
Место: Виљан (Villány, Hunyadi u.25.)
Датум: 4. септембар 2010.
Дневни ред: према позивници (прилог)
Присутни: 14 од 25 чланова
Председавајући: Љубомир Алексов, председник ССМ
Записник водила: Јадранка Драгојловић, секретар ССМ
Љубомир Алексов: Отвара седницу у 11.30 и поздравља све присутне.
После краћег чекања, констатује да има кворума (у 11.30 је присутно 14 особа).

Одлука бр. 62/2010. Скупштине ССМ (04.09.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да записник 6/2010 седнице води
секретар ССМ Јадранка Драгојловић. Резултат гласања: 14 је гласало
за, уздржани 0, против 0.
Одлука бр. 63/2010. Скупштине ССМ (04.09.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду
Борислав Рус и Јованка Ластић. Резултат гласања: 14 је гласало за,
уздржани 0, против 0.
Љубомир Алексов: Наставља седницу и предлаже дневни ред. Да ли има примедаба
или допуна?

Одлука бр. 64/2010. Скупштине ССМ (04.09.2010.)
Присутни су једногласно усвојили следећи дневни ред: (резултат
гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0)
Усвојени дневни ред:
1. Извештај о спровођењу (реализацији) буџета Самоуправе Срба у Мађарској за
прву половину 2010. године
2. Модификација буџета за 2010. годину
3. Модификација правилника о установљавању и додељивању Светосавске награде
и установљавање „Награде Сава Текелија“
4. Извештаји о функционисању институција Самоуправе Срба у Мађарској
5. Разно
Тачка 1. Извештај о спровођењу (реализацији) буџета Самоуправе Срба у Мађарској
за прву половину 2010. године
Љубомир Алексов: Предаје реч Вери Пејић Сутор, председнику Финансијкоконтролног одбора, да образложи писмени материјал.
Вера Пејић Сутор: Финансијко-контролни одбор је имао седницу током недеље и
разматрао извештај о спровођењу (реализацији) буџета Самоуправе Срба у Мађарској
за прву половину 2010. године, а и модификацију смерница за буџет за 2010. годину.
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Седници је присуствовала и књиговођа Габи Рекаши. Дати материјал је разматран и
образлаган. Предлаже скупштини да се материјал прихвати.
(Дискусија: Борислав Рус и Игор Рус су тражили да Габи Рекаши образложи збирну
табелу, што је она и учинила. У буџету нема одступања од плана, газдовало се по
усвојеним одредбама буџета, трошкови су задржани у границама планираног, приметно
је да се штедило)

Одлука бр. 65/2010. Скупштине ССМ (04.09.2010.)
Присутни су једногласно усвојили Извештај о спровођењу
(реализацији) буџета Самоуправе Срба у Мађарској за прву половину
2010. године. (резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0)
Тачка 2. Модификација смерница за буџет за 2010. годину
Примедба да се реч „смерница“ може изоставити, тако да је Модификација буџета за
2010. годину
Љубомир Алексов: Излаже дати материјал, усмене допуне, мишљење ФКК одбора.
Пера Ластић: Говори о проблемима финансирања институција, такође обавештава
присутне о давању обрачуна за исте.

Одлука бр. 66/2010. Скупштине ССМ (04.09.2010.)
Присутни су једногласно усвојили Модификацију буџета Самоуправе
Срба у Мађарској за 2010. годину (по табелама у прилогу). (резултат
гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0)
Тачка 3. Модификација правилника о установљавању и додељивању Светосавске
награде и установљавање „Награде Сава Текелија“
Љубомир Алексов: предлаже да се уведе и награда „Сава Текелија“, да се ова идеја
размотри сада, а да се одлука донесе данас или на следећој седници.
Душан Туцаков: Светосавска награда не треба да се проширује, него да буде
ограничење броја добитника награде.
Игор Рус: Да додељивање награде „Сава Текелија“ буде исти дан када и Светосавска
награда или неки други дан, нпр. Видовдан (у Сентандреји).
Љубомир Алексов: предлаже да се награда „Сава Текелија“ додељује на Светосавској
академији.
Димитрије Ластић: треба обратити већу пажњу коме се додељује награда, и да то буде
по правилнику.
Борислав Рус: Поздравља иницијативу Димитрија Ластића, али предлаже да и члану
Скупштине ССМ могу да се доделе ове награде.
Љубомир Алексов: одговара на постављена питања и наглашава да свако има право да
даје предлоге за особе које би се наградиле, али упозорава присутне да приликом
доделе одликовања треба припазити да признање припадне особи која то заиста
заслужује.
Пенка Весић: Као члан задужбине „Сава Текелија“ је подсетила је чланове Скупштине
ССМ да је њихова фондација пре две године разматрала да се истакнутим активистима
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додељује плакета која такође носи име чувеног добротвора, али коначна одлука није
донешена.
(Дискусија: о другим могућим називима награде, али на крају је ипак остало да
признање носи име Саве Текелије. Уколико истоимена задужбина установи и додели
своју плакету, то не искључује могућност да Скупштина ССМ такође додели своју
награду заслужнима за заштиту српских културно-историјских споменика у Мађарској.
Прихваћен је предлог о установљењу награде Саве Текелије, а на некој од следећих
скупшинских седница биће одлучено коме да се додели.)

Одлука бр. 67/2010. Скупштине ССМ (04.09.2010.)
1.Присутни су једногласно усвојили да се установи признање (награда)
под називом Повеља „Сава Текелија“.
2.Скупштина ССМ модификује приложени предлог правилника о
додељивању награда (Светосавска и Повеља „Сава Текелија“), и то:
из 4§ (2) се брише- Повеља „Сава Текелија“ се не може доделити особи
која је актуелни члан Скупштине ССМ, или руководилац, односно
запослен у некој од институција ССМ и од њих прима било какав
доходак или премију.
3. Скупштина ССМ модификује приложени предлог правилника о
додељивању награда (Светосавска и Повеља „Сава Текелија“), и то: у
5§ (2) се модификује и додаје следећи текст „Годишње се могу
доделити две Светосавске награде. Особе или организације (заједнице)
којима се додељује Повеља „Сава Текелија“ Скупштина ССМ
одређује годишње, по случају.
4. Скупштина ССМ прихвата приложени предлог правилника о
додељивању Светосавске награде и Повеље „Сава Текелија“, уз
претходно наведене модификације.
(резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0)
(На предлог председника ССМ Љубомира Алексова је одржана краћа пауза)
Тачка 4. Извештаји о функционисању институција Самоуправе Срба у Мађарској
Љубомир Алексов: Замолио је директоре институција да изложе материјале о раду
својих институција.
Јулка Которчевић: Излаже материјал о раду Српског педагошког и методолошког
центра (писмени материјал је дат у прилогу). На крају свог излагања предлаже да се
оснује и награда за педагоге, а да се предаје на Дан педагога.
Пера Ластић: Излаже материјал о раду Српског института (замерка да материјал није
достављен члановима Скупштине ССМ, а није ни подељен на лицу места. Скренута му
је пажња да свој материјал накнадно достави путем електронске поште).
Предраг Мандић: Због спречености в.д. главног уредника Драгана Јаковљевића, П.
Мандић излаже писмени материјал (писмени материјал је дат у прилогу). Обавештава
присутне о тренутној тешкој финансијској ситуацији „Српских недељних новина“, јер
је Јавна фондација за националне и етничке мањине у Мађарској од 10. августа 2010.
године обуставила све исплате.
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Љубомир Алексов: Обавештава присутне да директор Културног и документационог
центра Боривој Рус због других пословних обавеза није у могућности да присуствује
седници, а са њим заједно је и Борис Бекић, а они на манифестацији у Десци
представљају самоуправу и нашу заједницу. Писмени материјал је достављен и стоји
Вам на располагању.
Аница Пандуровић: Примедба да се извештај Културног и документационог центра
Срба у Мађарској прошири и делом за 2010. годину.

Одлука бр. 68/2010. Скупштине ССМ (04.09.2010.)
Присутни су усвојили писмене извештаје и усмене
руководилаца о раду и функционисању институција ССМ:
- Српски педагошки и методолошки центар
- Српски институт
- Српске недељне новине
- Културни и документациони центар Срба у Мађарској.
(резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0)

допуне

Тачка 5. Разно
Љубомир Алексов: Обавештава скупштинаре да Српски демократски савез још није
вратио позајмицу од 2,6 милиона форинта, даје информације о тренутном стању и
обраћа се др Жужани Мартон шта прописује закон како да се поставимо у овој
ситуацији. Покушавамо да ову ситуацију решимо на пријатељски начин, без увођења
судског процеса.
др Жужана Мартон: Предлаже да се још не обраћамо суду, него да два пута шаљемо
адвокатску опомену.

Одлука бр. 69/2010. Скупштине ССМ (04.09.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да се овласти председник ССМ да
Српском демократском савезу упути адвокатску опомену због
неизвршеног враћања дуга од 2,6 милиона форинта. (резултат
гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0)
Љубомир Алексов: Обавештава о рестрикцијама у буџету, незаконитом суспендовању
финансирања мањинских листова, такође и мањинских културних програма.
(Председник је) имао контакте са Чабом Латорцаијем, замеником државног секретара
одговорним за мањине и цивилне организације. Обзиром да овај проблем погађа све
мањине, очекује се да оне изразе свој писмени протест.
Скупштинари сматрају да је потребно изнети заједнички протест.

Одлука бр. 70/2010. Скупштине ССМ (04.09.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да се због незаконитог
суспендовања финансирања мањинских листова и мањинских
културних програма упути писмени протест. Уједно се овлашћује
председник ССМ да у јавности објави овај протест. (резултат гласања:
14 је гласало за, уздржани 0, против 0)
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Милан Ђурић: Жели да покрене питање стварања галеријског простора у улици
Нађмезе бр.49. Као руководилац Уметничког удружења „Круг“ и потпредседник ССМ
представља (на лаптопу) детаљни пројекат за уређење ентеријера. Трошкови извођења
радова би били 2 – 2,5 милиона форинта. За сада је ова тема на нивоу информација, а на
следећој седници ће доћи до разматрања и одлучивања.
Договорено је да се следећа скупштинска седница закаже за месец новембар текуће
године.
Љубомир Алексов: Захваљује свим члановима на сарадњи и експедитивном раду и
затвара седницу у 15.35 часова.
Будимпешта, 6. септембар 2010.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Борислав Рус
оверилац записника
печат

_____________________
Јованка Ластић
оверилац записника
НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних, Извештај о спровођењу (реализацији)
буџета Самоуправе Срба у Мађарској за прву половину 2010. године, Модификација буџета за
2010. годину, Правилник о установљавању и додељивању Светосавске награде и установљавању
„Награде Сава Текелија“, Извештаји о функционисању институција Самоуправе Срба у
Мађарској.
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