ЗАПИСНИК
8/2010. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 11. децембар 2010.
Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.)
Датум: 11. децембар 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 9.55 и поздравља све присутне (тренутно 13
чланова), има кворума а очекује се долазак још неколико чланова.

Одлука бр. 71/2010. Скупштине ССМ (11.12.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да записник 6/2010 седнице води
секретар ССМ Борис Бекић. Резултат гласања: 13 је гласало за,
уздржани 0, против 0.
Одлука бр. 72/2010. Скупштине ССМ (11.12.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да овериоци записника буду
Ксенија Марков Сушић и Димитрије Ластић. Резултат гласања: 13 је
гласало за, уздржани 0, против 0.
Љубомир Алексов: Наставља седницу и предлаже дневни ред. Пошто нема примедаба
или предлога у вези дневног реда, предлаже да се тачка под редним бројем 2 изостави
(модификација буџета за 2010. годину), зато што није стигао уговор за Српски институт
(са наше стране је потписан пре два дана) а ради се о значајној суми од 20 мил. Фт која
треба да се уврсти у буџет за 2010. год. Поред тога је шеф економата на годишњем
одмору, а наведена средства још нису ни стигла на наш рачун. Да ли у вези овога има
још неких примедаба или допуна?
Јованка Ластић: Да ли то значи да ће Институт да врати Самоуправи средства која су
позајмљена док није имао финансијских средстава.
Љубомир Алексов: По уговору ће Институт вратити материјална средства која је
позајмио од Самоуправе за функционисање и технику, а остатак средстава се може
користити до краја јуна 2011.год. Паре које су позајмљене се враћају у буџет
Самоуправе.

Одлука бр. 73/2010. Скупштине ССМ (11.12.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да се усвоји предложени дневни ред,
али без тачке под редним бројем 2 (модификација буџета за 2010.
годину). (резултат гласања: 13 је гласало за, уздржани 0, против 0)
Усвојени дневни ред:
1. Расправа о концепцији буџета за 2011. годину
2. Додељивање Светосавске награде и Повеље Сава Текелија
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3. Доношење одлуке о молби за финансијску помоћ коју је поднела Пештанска
српска црквена општина
4. Вредновање делатности Самоуправе Срба у Мађарској у периоду од 2006. до
2010. године
5. Разно
Тачка 1. Расправа о концепцији буџета за 2011. годину
( 10.03 Милан Рус → присутно 14 чланова )
Љубомир Алексов: Материјал је свима послат, били сте у прилици да га прочитате.
Већих и знатнијих измена у односу на ову годину нема због више разлога: овај буџет
треба да прихвати новоформирана скупштина, а у основним циљевима нема одступања
– треба обезбедити функционисање саме самоуправе, а и њених институција. Проблем
је да се не зна како ће држава и влада да финансирају мањинске заједнице. У протеклом
периоду смо добијали разне предлоге и уредбе које знатно мењају начин финансирања
локалних и земаљске самоуправе, што значи да неће бити више пара, а услови се не
олакшавају, него напротив, они се погоршавају уз смањење финансирања мањинских
заједница. Финансирање земаљских самоуправа се враћа из Парламента у надлежност
Владе (иначе је то и учињено), али по нацрту се чак предвиђа да самоуправа сваке
године конкурише за свој буџет, а то дуги низ година није била пракса! Наглашава да је
велика неизвесност по финансирању мањинских заједница у целини, па се у том
контексту и треба односити и размишљати о концепцији буџета.
Вера Пејић Сутор: Финансијско-контролна комисија је имала сеницу крајем новембра,
па је тада разматрала концепцију буџета за 2011. годину. После расправе је усвојен
став да се Скупштини ССМ предложи да прихвати концепцију буџета за 2011. годину.
(краћа дискусија: Борислав Рус, Љубомир Алексов, Јованка Ластић,
- динамика пристизања фин. средстава, конкурс ТАМОП, евентуално подизање
кредита, ...)

Одлука бр. 74/2010. Скупштине ССМ (11.12.2010.)
Присутни су једногласно усвојили концепцију буџета за 2011. годину
као основу за планирање буџета за 2011. годину. (резултат гласања: 14
је гласало за, уздржани 0, против 0)
Тачка 2. Додељивање Светосавске награде и Повеље Сава Текелија
Љубомир Алексов: Предлози за награде су такође послати, а рок за предлагање
кандидата је био 15. новембар. Један предлог је стигао са даном закашњења, па после
краће дискусије и консултације са правником ипак није прихваћен да уђе у процедуру.
Предлог који је стигао 16. новембра не може да уђе у процедуру за додељивање
награда. Следи избор комисије и припрема листића за гласање. Прочитана су имена
особа које су предложене за награде. Додељује се Светосавска награда ССМ, затим
заједничка награда ССМ и заједнице (институције) која предлаже и Повеља Сава
Текелија. Особа која има више гласова добија Светосавску награду ССМ. Приликом
проглашавања резултата гласања седница је затворена.

Одлука бр. 75/2010. Скупштине ССМ (11.12.2010.)
Присутни су усвојили да комисију за пребројавање гласова чине:
Ксенија Сушић Марков, Милан Ђурић и Јованка Ластић. (резултат
гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0)

Скупштина ССМ

-2-

Љубомир Алексов: Чита аутобиографије предложених.
Предлози за Светосавску награду:
- Душица Зорић (Деска)
- Споменка Ђукин Брцан (Деска)
- Наталија Дукић Стантић (Сегедин)
- Мирослав Роцков (Батања)
- Тихомир Степанов (Дунаујварош)
- Боривој Ластић (Будимпешта, 12. кварт)
За доделу Повеље Сава Текелија је предложен Ласло Вајдич, градоначелник Шарока.
Установљено је да уколико буде другог круга гласања, на листу иду само они
кандидати који су добили највише гласова. За Светосавску награду су важећи листићи
са највише два заокружена кандидата.
Приступа се писменом (тајном) гласању.
Др Јованка Ластић објављује резултате гласања:

Одлука бр. 76/2010. Скупштине ССМ (11.12.2010.)
Тајним гласањем је одлучено да се Повеља Сава Текелија додели
господину Ласлу Вајдичу, градоначелнику Шарока. (резултат
гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0)
Резултат гласања за Светосавску награду (13 важећих и 1 неважећи листић): Мирослав
Роцков- 9 гласова, Боривој Ластић- 9 гласова, Тихомир Степанов- 2 гласа. Треба
одржати други круг гласања. Одлучено је (10 за) да на листи за други круг буду
Мирослав Роцков и Боривој Ластић. (Припрема листића за други круг гласања)
Тачка 3. Доношење одлуке о молби за финансијску помоћ коју је поднела Пештанска
српска црквена општина
Љубомир Алексов: молба је такође послата са материјалом. На згради која је некада
била вероисповедна школа, а сада је црквено-општинска се врше, а и извршени су
одређени грађевински радови. Наведено је да тренутни радови износе 1,8 мил. Фт, а
детаљан опис није приложен. Такође није ни наведена сума која се тражи, него се само
тражи помоћ. Могућности су или да нешто дамо, или да овога пута не пружимо помоћ.
(дискусија: Јованка Ластић, Вера Пејић Сутор, Димитрије Ластић, Борислав Рус,
Радомир Ластић, Милан Ђурић, Љубомир Алексов – општи став је да се помогне)
Љубомир Алексов: Предлаже да се због оваквих молби у буџету ССМ издвоји један
фонд за помагање црквених општина, да сви и у провинцији знају да се годишње може
обратити ССМ за помоћ, на основу радова који се планирају. Тиме би била и реалнија
подела оваквих средстава, а раније је и код Епархије постојао фонд за овакве сврхе.
Јованка Ластић: Постоји и други начин пружања помоћи, а то су конкурси. Имамо
пример градоначелника Шарока, који је за обнову српске цркве на конкурсу добио 50
мил. Фт. У томе смислу би могли и да пружимо помоћ и другим црквеним општинама.
Јер, финансијска средства која имају квартовске и самоуправе у провинцији,
бдимпештанска и земаљска су ограничена и нисмо увек у могућности да дајемо из
својег буџета за функционисање.
Предлози о износу финансијске помоћи: 100.000.-Фт; 200.000.-Фт; 150.000.-Фт и
уздржани.

Одлука бр. 77/2010. Скупштине ССМ (11.12.2010.)
Присутни су усвојили да се Пештанска српска црквена општина
помогне са 150.000.-Фт за реконструкцију кровне конструкције.
Наменско коришћење датих средстава треба приказати извештајем и
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фотокопијама рачуна. (резултат гласања: 11 је гласало за, уздржани 3,
против 0)
Тачка 5. Разно – 1. Пружање помоћи Краљеву, одлука Скупштине ССМ да могу да се
прикупљају финансијска средства
Љубомир Алексов: Већ смо се обратили српским мањинским самоуправама и српској
јавности у Мађарској, да се после разарајућег земљотреса у Краљеву помогне народу
који је погођен овом катастрофом. Срби из целог света помажу на разне начине.

Одлука бр. 78/2010. Скупштине ССМ (11.12.2010.)
Присутни су усвојили да подржи одлука о помоћи Краљеву, односно да
се прикупљају финансијска средства за ову намену и проследе у
Краљево на основу склопљеног уговора. (резултат гласања: 11 је
гласало за, уздржани 3, против 0)
Др Јованка Ластић објављује резултате другог круга гласања:
Резултат другог круга гласања за Светосавску награду: Мирослав Роцков- 11 гласова,
Боривој Ластић- 10 гласова. Треба одржати трећи круг гласања.

Одлука бр. 79/2010. Скупштине ССМ (11.12.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да се оснује посебан фонд за
пружање материјалне помоћи Краљеву, а почетни капитал који даје
ССМ је 1.000.- евра. (резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0,
против 0)
Тачка 5. Разно – 2. Продужавање уговора о унутрашњој контроли
Мартон Жужана: по закону имамо обавезу да вршимо унутрашњу контролу, па у
складу са тим и радимо, прави се годишњи план унутрашње контроле по циклусима. Од
2009. године овај посао врши књиговодствена фирма Петил Бт, а направили су и план
унутрашње контроле за следећу календарску годину.. Потребна је скупштинска одлука
да наведена фирма и даље обавља унутрашњу контролу, обзиром да им уговор истиче
31. децембра. Материјал је приложен, па је свако имао могућности да га прочита, а
предлог је да им се продужи уговор.
Љубомир Алексов: Они врло прецизно и на високом стручном нивоу обављају свој
посао, упознати су са свим правилима газдовања мањинске сфере, јер раде и другим
самоуправама (мањинским и већинским), а имају и повољну цену.

Одлука бр. 80/2010. Скупштине ССМ (11.12.2010.)
Присутни су једногласно усвојили да се за послове извршавања
унутрашње контроле и у наступајућем периоду за 2011. годину
овласти Петер Бенко и књиговодствена фирма Петил Бт (PETIL
Könyvelő és Tanácsadó Bt.-t, 1132 Budapest, Kresz Géza 41. I/1.). Износ за
вршење послова унутрашње контроле по задатку је нето 160.000.-Фт.
(резултат гласања: 14 је гласало за, уздржани 0, против 0)
Тачка 5. Разно – 3. Светосавска прослава
Љубомир Алексов: Ове године је планирано да се Светосавска прослава одржи 29.
јануара 2011. године, а по обичају се састоји од академије и бала. Најављен је долазак
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председника Републике Србије Бориса Тадића, који је изразио жељу да овај празник
прослави са Србима из Мађарске. Пре неки дан смо имали посету особа из кабинета
председника Тадића, који су обишли место одржавања Светосавске прославе, Дунавску
палату у улици Зрињи. Поред високих званица из Србије, очекују се и високе званице
из Мађарског политичког живота, па чак и премијер Мађарске Виктор Орбан.
Треба да нам стигне конкретна понуда за Дунавске палату (просторије, мени, итд.), а
уколико цена буде висока имамо обећање из Србије да ће они да покрију један део
трошкова.
Академски део би био у свечаној сали, а бал у ресторану. Настојимо да реализујемо
идеју да се улаз не плаћа, него само да се плаћа за храну (вечера).
Тражи подршку од скупштинара и за локацију, а и за целу концепцију.
Јованка Ластић: Током преговора са госп. Млађаном Ђорђевићем (кабинет
председника Тадића) смо погледали и Дом културе Бугара где је прошле године
одржана Светосавска прослава. Договорено је да се разлика цене између ове локације и
Дунавске палате покрије средствима из Србије. Постоји доста непознаница (када
долази председник, каква му је сатница, какве су му обавезе) које треба да се реше у
сарадњи са протоколом председника Тадића.
- Др Јованка Ластић објављује резултате трећег круга гласања:
Резултат трећег круга гласања за Светосавску награду: Мирослав Роцков- 12 гласова,
Боривој Ластић- 11 гласова. (сви листићи су важећи) Гласаће се још једном.
Скупштина ССМ прихвата информације у вези одржавања Светосавске прославе 2011.
Тачка 5. Разно – 4. Дуговање Српског демократског савеза
Љубомир Алексов: Сећате се да смо на скупштини у Виљану одлучивали о судбини
2,6 милиона форинта које смо пре више од годину дана позајмили Српском
демократском савезу. Савез је примио обавезу да ће то да врати до децембра 2009.
године, а паре још нису враћене. По скупштинској одлуци, наш адвокат се два пута
писмено обратио господину Роцкову који није хтео да преузме писмо (потврда од
Поште). Значи да се ситуација није променила. Сада треба да одлучимо: да ли да се
одрекнемо средстава или да захтевамо њихово враћање правним путем.
Шта је правна позиција Српског демократског савеза, да ли има своју имовину, правног
наследника уколико се укида, ...
Општи став скупштинара је да не треба да се одрекнемо својих пара, а пошто је ово
задња седница у овом сазиву не би то требали да препуштамо новом сазиву скупштине.
Правно је све јасно, постоји уговор, ми смо паре предали и затим после истека паре
нису враћене. Вршиће се гласање да ли да се сачека још два месеца или да се
бележнику преда захтев о потраживању дуга (fizetési meghagyás).

Одлука бр. 81/2010. Скупштине ССМ (11.12.2010.)
Присутни су усвојили да се бележнику преда захтев о потраживању
дуга од 2,6 милиона форинта од СДС-а (12 је гласало за), а за предлог
да се сачека још 2 месеца су гласале две особе. (резултат гласања: 12 је
гласало за, уздржани 0, против 2)
- Љубомир Алексов Др Јованка Ластић објављује резултате четвртог круга гласања:
Резултат четвртог круга гласања за Светосавску награду: Мирослав Роцков- 13 гласова,
Боривој Ластић- 13 гласова. (сви листићи су важећи)

Одлука бр. 82/2010. Скупштине ССМ (11.12.2010.)
Скупштина ССМ
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Присутни су одлучили да се Светосавска награда 2011 додели
Мирославу Роцкову (земаљска) и Боривоју Ластићу (заједничка са
будимпештанским XII квартом). (резултат гласања: 13 је гласало за,
уздржани 1, против 0)
Тачка 4. Вредновање делатности Самоуправе Срба у Мађарској у периоду од 2006. до
2010. године
Љубомир Алексов: Износи податке о раду у протеклом циклусу, створеним новим
институцијама, културном центру у улици Нађмезе, што је ипак за похвалу у овим
временима рестрикција. Захваљује свим члановима на сарадњи и досадашњем раду и
затвара седницу у 12.35 часова.
Будимпешта, 11. децембар 2010.

___________________
Љубомир Алексов
председник ССМ

____________________
Ксенија Марков Сушић
оверилац записника
печат

_____________________
Димитрије Ластић
оверилац записника
НАПОМЕНА

Део записника су такође: позивница, листа присутних, концепција буџета за 2011. годину,
предлози за додељивање Светосавске награде 2011, предлог за додељивање Повеље Сава
Текелија, прилог и извештај о унутрашњој контроли.

Скупштина ССМ
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