ЗАПИСНИК
5/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Будимпешта, 1. децембар 2012.
Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.)
Датум: 1. децембар 2012.
Дневни ред: према позивници (прилог)
Присутни: 17 од 21 члана
Председавајући: Љубомир Алексов, председник ССМ
Записник водио: Борис Бекић, секретар ССМ
Љубомир Алексов: Отвара седницу у 9:55 и поздравља све присутне на петој редовној
седници Скупштине ССМ. Констатује да је 16 скупштинара потписало листу присутних
има кворума и могућности да се доносе правоснажне одлуке. Предлог дневног реда,
односно позивница и материјал су благовремено послати, има доста задатака које треба да
обавимо. Биће предлога за модификацију дневног реда, али пре тога би по уобичајеном
редоследу да започнем седницу. Предлажем за записничара Бориса Бекића, а за овериоце
записника Димитрија Ластића и Игора Руса.
Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања: 16
гласова за, против 0, уздржани 0 (једногласно) усвојили следећу одлуку:

Одлука бр. 63/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о записничару

Скупштина ССМ усваја да записник 5/2012 седнице води секретар
ССМ Борис Бекић.
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања: 16
гласова за, против 0, уздржани 0 (једногласно) усвојили следећу одлуку:

Одлука бр. 64/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о овериоцима записника
Скупштина ССМ усваја да овериоци записника буду др Димитрије
Ластић и Игор Рус.
Рок: 1. децембар 2012.
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Пре гласања о предложеном дневном реду, пита да ли неко жели да
говори пре дневног реда и има такве ствари које нису на предложеном дневном реду.
(10:00 Борислав Рус стигао на седницу → присутно 17 чланова)
Александар Чанић: Имао би прије дневног реда госпођи Мартон Жужани питање да
поставим, и молим да се ово моје речено дословце уведе у записник. Пошто шеф
канцеларије не зна наш језик српски, зато ћу њој се мађарски обратити. Az ügyviteli- és
ügyrendi felszólalásom következik. A 2012. szeptember 8-án megtartott közgyűlésen és a
hivatalhoz 2012. szeptember 10-én kelt levelemben írásban is kértem az általam a közgyűlésen
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elmondottak szószerinti jegyzőkönyvet. Ez nem történt meg. A jegyzőkönyvet összevetve a
hanganyaggal, felmerült az okirat hamisítás, hatóságok hivatal félrevezetése és egyéb
szabálysértés alapos gyanúja. Ezek után, egyeztetés kezdeményezek az SZOÖ hivatalával, illetve
azokkal akik a jegyzőkönyv elkészítésében és hitelesítésében részt vettek. Annak a kijavításában.
Amennyiben ez ügyben 15 napon belül nem keresnek meg, és 30 napon belül nem zárjuk le az
ügyet, kénytelen leszek az ügyben eljárást kezdeményezni megfelelő hatóságoknál. Kérem,
hogy az elkövetkezendőbe a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyv írásakor tartózkodjon az egyes
képviselők minősítésétől, hiszen nem ez a feladata. Kérem továbbá, hogy ezentúl, bárki,
bármikor is szólal fel , vagy szólal meg magyar nyelven a testületi ülésen, a jegyzőkönyvben azt
kérem minden esetben regisztrálni a neve mellett. Mind ahogy azt történt a 2012. szeptember 8ai jegyzőkönyvben, és többször is az esetekben. Illetve, ha nem tud szerbül a felszólaló, azt is
kérem oda írni a neve mellé. Ez volt az ügyrendi, és most két azonnali kérdésem van. A 2012.
június 30-ai közgyűlésén nyilvánosan kioktatást kaptam dr. Nemes Dénes Úrtól, hogy ő a
hivatal vezetője. Más okiratokon az szerepel, hogy dr. Márton Zsuzsa hivatal vezetője.
Kérdésem: évek óta, és jelen pillanatban is van-e a Hivatalnak törvényesen megválasztott
vezetője, ki az, ki és mikor választotta meg. A közgyűlés hozott-e határozatot a
megválasztásáról, megbízásáról. Amennyiben nincs törvényesen megválasztott hivatal vezetője,
ki ellenőrzi a közgyűlés törvényességet. Második kérdésem: a Nagymezői utca ingatlannal
kapcsolatosan többször is jelezve részemről bűncselekmény alapos gyanúja elkövetése. A
hivatalvezetőnek kötelessége ilyen esetben azonnal eljárni. Kérem, tájékoztassak, hogy mit
tették ebben az ügyben. Köszönöm.
Dr. Márton Zsuzsanna: A 2012. szeptember 8-ai közgyűlés jegyzőkönyvvel kapcsolatos
észrevételek tudomásul veszem és meg fogom nézni, hogy mit került jegyzőkönyvezésre. A két
kérdésével kapcsolatosan: az önkormányzat hivatal vezetői feladatait megbízott hivatal
vezetőként látom el. A Márton és Társa Ügyvédi Irodával kötötték meg ezt a megbízási
szerződést 2010. január 1-től, kizárólagos ügyintézésemmel történik a hivatal vezetői feladatot
ellátása, erről Közgyűlési határozat létezik. Az ASZOÖ kinevezett, megbízott, megválasztott
hivatal vezetője klasszikus jogi értelemben nincs, miután ideiglenes megbízással kerül ez
betöltésre. Jelenleg is folyamatban van a pályázati eljárás. A Nagymezői utca ingatlan ügyében
ilyeneket nem észleltem (bűncselekmény), nem tettem feljelentést. Természetesen, amennyiben
valaki bűncselekményt észlel, azt (feljelentést) tegye meg.
Борислав Рус: Да у току данашње седнице заузмемо став у вези диференцијалног
финансирања (feladatalapú támogatás). Те паре стижу са приличним закашњењем.
Конкретно, за ССБ су то преупутили октобра, по пропису паре треба да се потроше до 31.
децембра. Паре могу да се пренесу у следећу годину уколико се са неким институцијама
направе уговори за пројекте. Са законодавцима се треба договорити да то мењају и да се
паре аутоматски преносе у следећу годину, барем до 31. јуна.
Љубомир Алексов: Има још проблема који су искрсли у задњих неколико дана, то би
изнели у тачки разно, па би и ово уврстили. Међу нама су представници КУД Банат из
Деске и Црквене општине из Деске, па бих предложио промену редоследа тачака дневног
реда. Предлажем да тачка 16. (Одлука о молби за финансијску помоћ КУД-у Банат) буде
тачка 3. и да тачка 11. (Одлука о додељивању Светосавске награде и Повеље Сава
Текелија) буде испред тачке „разно“, тј. да буде 18. тачка. Има ли других примедаба у вези
дневног реда?
Александар Чанић: Имао сам два предлога. Предлажем да се прихвати мој раније
предати предлог у вези одлуке о неспојивости и одлуке о јавности. Тражићу наименично
гласање у вези тога, али то можемо одржит за сасвим на крају. Само, молим да се то стави
на дневни ред.
Љубомир Алексов: Имам званичан одговор зашто то није стављено на дневни ред, али
ставићу на гласање. Када буде тачка „разно“ ставићемо на прво место. Мислим да
проблем није толико велик и брзо може да се реши када вам изнесем став због чега ово
није на дневном реду. Ставља на гласање предлог Александра Чанића да се на дневни ред
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под тачком „разно“ стави предлог у вези одлуке о неспојивости и одлуке о јавности.
Резултат гласања: 16 је гласао за, 1 против, 0 уздржаних.

Одлука бр. 65/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о прихватању предлога о модификацији дневног реда

Скупштина ССМ је усвојила предлог Александра Чанића да се на
дневни ред под тачком „разно“ стави предлог у вези одлуке о
неспојивости и одлуке о јавности, као две посебне ставке.
Рок: одмах (1. децембар 2012.)
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Љубомир Алексов: Није уобичајено, али бих истакао да би под тачком „разно“ свакако
требало донети важну одлуку о насталој ситуацији у СОШИГ-у „Никола Тесла“, затим
предлог Борислава Руса у вези финансирања мањинских самоуправа, па о дешавањима
после посете премијера Дачића (постигнути резултати захваљујући тој посети), и свакако
да питам скупштину да ли жели да се изјасни и реагује на одлуке и пресуде донете у Хагу
протеклих неколико дана.
Ставља на гласање предлог да 16. тачка (Одлука о молби за финансијску помоћ КУД-у
Банат) буде тачка 3. и да тачка 11. (Одлука о додељивању Светосавске награде и Повеље
Сава Текелија) буде испред тачке „разно“, тј. да буде 18. тачка. Резултат гласања: 17 је
гласало за, 0 против, 0 уздржаних.

Одлука бр. 66/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о прихватању предлога о модификацији дневног реда

Скупштина ССМ је усвојила предлог да 16. тачка (Одлука о молби за
финансијску помоћ КУД-у Банат) буде тачка 3. и да тачка 11. (Одлука
о додељивању Светосавске награде и Повеље Сава Текелија) буде 18.
тачка.
Рок: одмах (1. децембар 2012.)
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предложени модификовани дневни ред:
1.- Информације о стању газдовања Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција у прва
три квартала 2012. године, формирање концепције буџета ССМ и њених институција за 2013.
годину
2.- Модификација буџета Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за 2012. годину
3.- Одлука о молби за финансијску помоћ КУД-у Банат (финансирање изградње Културног,
образовног и духовног центра Свети Сава у Десци)
4.- Модификација статута Самоуправе Срба у Мађарској
5.- Прихватање Правилника о руковању финансијским средствима Самоуправе Срба у
Мађарској и њених институција
6.- Прихватање Правилника о „Српској стипендији за студенте“
7.- Модификација Правилника за јавну набавку Самоуправе Срба у Мађарској, прихватање
плана за јавну набавку за пројекат „Прва фаза прибављања услуге издавача у оквиру отвореног
пројекта TÁMOP – TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002“ која је отворена, односно „Друга фаза
прибављања услуге издавача у оквиру пројекта TÁMOP – TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002“ за
коју није обавезно оглашавање у процесу преговарања. Прихватање плана за јавну набавку
ССМ за 2013. годину; плана за јавну набавку Српског педагошког и методолошког центра за
2013. годину; плана за јавну набавку Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта
за 2013. годину
8.- Модификација оснивачког листа Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта
9.- Прихватање педагошког програма Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта
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10.- Информације о прихватању плана унутрашње контроле (ревизије) за 2013. годину и
предлог за склапање уговора са ревизором (унутрашњим контролором)
11.- Одлука о склапању уговора са издавачем Алфа Прес Кфт у вези штампања Српских
недељних новина
12.- Одлука о пристиглим конкурсима за радно место шефа канцеларије ССМ
13.- Поништавање расписаног конкурса за радно место шефа економата ССМ и одлука о
расписивању новог конкурса за радно место шефа економата ССМ
14.- Предлог о вредновању пристиглих конкурса за обнову некретнине у улици Нађмезе 49. у
Будимпешти
15.- Одлука о молби Катедре за славистику универзитета ЕЛТЕ, Будимпешта
16.- Принципијелна одлука о молби Српске самоуправе из Бате и Српске православне црквене
општине из Бате
17.- Одлука о коришћењу финансијске помоћи из матице
18.- Одлука о додељивању Светосавске награде и Повеље Сава Текелија
19.- Разно

Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 17
гласова за, против 0, уздржани 0, усвојили следећи дневни ред:

Одлука бр. 67/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о прихватању дневног реда:
Дневни ред:
1.- Информације о стању газдовања Самоуправе Срба у Мађарској и њених
институција у прва три квартала 2012. године, формирање концепције буџета
ССМ и њених институција за 2013. годину
2.- Модификација буџета Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за
2012. годину
3.- Одлука о молби за финансијску помоћ КУД-у Банат (финансирање изградње
Културног, образовног и духовног центра Свети Сава у Десци)
4.- Модификација статута Самоуправе Срба у Мађарској
5.- Прихватање Правилника о руковању финансијским средствима Самоуправе
Срба у Мађарској и њених институција
6.- Прихватање Правилника о „Српској стипендији за студенте“
7.- Модификација Правилника за јавну набавку Самоуправе Срба у Мађарској,
прихватање плана за јавну набавку за пројекат „Прва фаза прибављања
услуге издавача у оквиру отвореног пројекта TÁMOP – TÁMOP-3.4.1.A-11/12012-0002“ која је отворена, односно „Друга фаза прибављања услуге
издавача у оквиру пројекта TÁMOP – TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002“ за коју
није обавезно оглашавање у процесу преговарања. Прихватање плана за
јавну набавку ССМ за 2013. годину; плана за јавну набавку Српског
педагошког и методолошког центра за 2013. годину; плана за јавну набавку
Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта за 2013. годину
8.- Модификација оснивачког листа Батањске двојезичне српске основне школе
и забавишта
9.- Прихватање педагошког програма Батањске двојезичне српске основне
школе и забавишта
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10.- Информације о прихватању плана унутрашње контроле (ревизије) за 2013.
годину и предлог за склапање уговора са ревизором (унутрашњим
контролором)
11.- Одлука о склапању уговора са издавачем Алфа Прес Кфт у вези штампања
Српских недељних новина
12.- Одлука о пристиглим конкурсима за радно место шефа канцеларије ССМ
13.- Поништавање расписаног конкурса за радно место шефа економата ССМ и
одлука о расписивању новог конкурса за радно место шефа економата ССМ
14.- Предлог о вредновању пристиглих конкурса за обнову некретнине у улици
Нађмезе бр. 49. у Будимпешти
15.- Одлука о молби Катедре за славистику универзитета ЕЛТЕ, Будимпешта
16.- Принципијелна одлука о молби Српске самоуправе из Бате и Српске
православне црквене општине из Бате
17.- Одлука о коришћењу финансијске помоћи из матице
18.- Одлука о додељивању Светосавске награде и Повеље Сава Текелија
19.- Разно
Тачка 1. Информације о стању газдовања Самоуправе Срба у Мађарској и њених
институција у прва три квартала 2012. године, формирање концепције буџета ССМ и
њених институција за 2013. годину
Љубомир Алексов: Материјал је благовремено послат, делом је на српском, делом на
мађарском језику, прилично је опширан, шеф економата нема посебну усмену допуну.
Игор Рус: Контролно-финансијски одбор је у среду имао дугу седницу, темељно смо
прегледали биланс ССМ и њених институција, сада је много прегледније јер је више
текста, а мање великих ексел табела. У глобалу је свака институција газдовала према свом
плану, јер је потрошено 70-80% средстава из буџета, што временски одговара трећем
кварталу године. Биланс се може прихватити, газдовање је било планско.
Милан Ђурић: У вези биланса и предлога за крај године. Културни центар је остао
дужан у вези исплате конкурса и других трошкова, због солидарности са батањском
школом. Са 3 милиона осталих од прошле године је шеф економата избалансирао
овогодишњи део. Трудио се да путем конкурса дође до додатних средстава, да се не би
теретио основни буџет, али било је и непланираних издатака. Радио „Срб“ није могао да
се финансира. Обнова Културног центра је ишла преко конкурса ССМ код Министарства
за хумане ресурсе. Да се година закључи са позитивном нулом. Да се изгласа допуна
буџета (тачка 2.) тј. проширење, да могу да се исплате они који су добили на конкурсу
КДЦСМ, па би без дугова ушли у следећу годину.
Љубомир Алексов: У излагању је мало дотакнута и следећа тачка дневног реда. Да ли
још неко има примедаба у вези газдовања.
Пера Ластић: Српски институт је први пут ове године имао прави буџет, постепено се
изграђује, надам се да ће се наставити са пројектима, а има и таквих који се распростиру
преко више година. Динамика трошења: исплате се јављају крајем године. Уколико остане
средстава при крају године, тиме ће се покрити пројекти почетком следеће године.
Издавање радова, зборника, итд. Број запослених је ограничен на 2,5 а то није најбоље јер
се рад интензивира (има више путних, телефонских трошкова, материјала, ...).
Љубомир Алексов: Претходно је већ речено да финансирање није увек ишло по кварталу
како би се свакој институцили проследила средства која дођу од државе, па газдују
квартално. Ове године је покушан нов принцип газдовања, били смо у контакту са
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руководиоцима институција и преупућивали онолико средстава колико је у датом периоду
било предвиђено или планирано. Преговарали смо са представницима „Брокернета“, али
није дошло до споразума, па смо зато у роковима од 30 дана код банке орочавали
расположива слободна средства, што нам закон дозвољава. Зато за непланиране издатке
нисмо могли да вршимо исплату да не би губили камату на орочена средства. У извештају
се види да је орочавањем добијена лепа новчана свота, а метод орочавања веће суме (већа
је каматна стопа) је кориснији него да свака институција појединачно орочава мању суму.
Концепцијом је покушано, од врло скромних могућности које нам нуди држава за 2013.
јер је иреално очекивати да ћемо добити више средстава, да се расподели оно што има, а
има и отворених питања које треба решити до усвајања буџета (интернет радио,
финансирање месних културних програма) о којима Скупштина ССМ треба конкретно да
се изјасни.
Борислав Рус: Шта је са кредитом од 15 милиона, када треба да се врати (исплати).
Љубомир Алексов: Већ је враћен, све је током 2012. године исплаћено динамиком како
су стизала конкурсна средства. Током 2013. године ћемо због друге фазе ТАМОП-а опет
бити принуђени да подигнемо кредит. Ради се о далеко већој суми, скоро 200 милиона,
али не би одједном, него би у деловима како то захтевају фазе израде пројекта.
Других питања или предлога није било.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о прихватању информације о пословању
самоуправе и њених институција у прва три квартала 2012. године.
Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 15
гласова за, против 0, уздржани 2, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 68/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о прихватању информација о пословању ССМ и њених институција у прва
три квартала 2012. године

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској прихвата информације о
пословању самоуправе и њених институција у прва три квартала
текуће године.
Рок: 28. фебруар 2013.
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, др Мартом Жужана в.д. шефа
канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о концепцији буџета ССМ и њених
институција за 2013. годину.
Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 15
гласова за, против 0, уздржани 2, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 69/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о концепцији буџета ССМ и њених институција за 2013. годину

1. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској усваја концепцију буџета за
2013. годину и и сматра је као основу за планирање буџета за 2013.
годину.
2. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској одређује следеће смернице
при састављању буџета за 2013. годину:
а) након прихватања закона о буџету потребно је прецизирати
додељена средства која припадају самоуправи, односно њеним
институцијама,
Скупштина ССМ

-6-

б) првенствени циљ је очувати стабилно функционисање самоуправе и
њених институција, осигурати извршавање задатака на основу
Закона о народностима, односно оснивачких листова,
в) потребно је још више настојати на прибављању додатних средстава
и конкурсних средстава,
г) треба наставити потпомагање мањинске културе, обезбедити
подршку и реализацију културних приредаба и програма унутар
расположивих средстава,
д) код планирања и реализације материјалних расхода треба остварити
принцип штедње, али не на штету нивоа
ђ) код личних доходaкa директора институција и сарадника/запослених
у институцијама треба применити табеле за запослене у јавном
сектору, односно код сарадника/запослених у Канцеларији потребно
је извршити припреме за увођење табеле за јавне службенике,
извршавањем одговарајућих прорачуна.
3. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској овлашћује председника да
према смерницама 2. тачке припреми план буџета за 2013. годину.
Рок: 28. фебруар 2013.
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, др Мартом Жужана в.д. шефа
канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата
Тачка 2. Модификација буџета Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за
2012. годину
Љубомир Алексов: Материјал је благовремено послат, на мађарском и српском језику,
шеф економата нема усмену допуну. По табелама се могу пратити главна кретања у
буџету, код сваке институције смо успели да модификујемо буџет у позитивном правцу.
Питања или предлога није било.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији буџета ССМ и њених
институција за 2012. годину.
Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 15
гласова за, против 0, уздржани 2, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 70/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о (другој) модификацији буџета ССМ и њених институција за 2012. годину

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској модификује своју одлуку бр.
4/2012. (25.02.2012.) према следећем:
Тачка бр. 1. из одлуке модификује се:
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској констатује да је износ главних
прихода самоуправе 360,246 милиона форинти, према прилогу бр. 1. под
називом „Модификовани приходи и расходи Самоуправе Срба у Мађарској
за 2012. годину“.
Тачка бр. 2. из одлуке модификује се:
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској констатује да је износ главних
расхода самоуправе 360,246 милиона форинти, према прилогу бр. 1. под
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називом „Модификовани приходи и расходи Самоуправе Срба у Мађарској
за 2012. годину“.
Тачка бр. 3. из одлуке модификује се:
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској констатује да су главни износи
прихода самоуправе и њених институција следећи:
- Самоуправа Срба у Мађарској 189,212 милиона форинти
- Културни и документациони центар Срба у Мађарској 26,195 милиона
форинти
- Српски педагошки и методолошки центар 12,621 милиона форинти
- Српски институт 22,382 милиона форинти
- Српске недељне новине 33,054 милиона форинти
- Српска двојезична основна школа и забавиште у Батањи 76,782 милиона
форинти
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској констатује да су главни износи
расхода самоуправе и њених институција следећи:
- Самоуправа Срба у Мађарској189,212 милиона форинти
- Културни и документациони центар Срба у Мађарској 26,195 милиона
форинти
- Српски педагошки и методолошки центар 12,621 милиона форинти
- Српски институт 22,382 милиона форинти
- Српске недељне новине 33,054 милиона форинти
- Српска двојезична основна школа и забавиште у Батањи 76,782 милиона
форинти
Тачка бр. 4. из одлуке модификује се:
Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској констатује да је биланс прихода и
расхода буџета 360,246 милиона форинти – 360,246 милиона форинти.
Рок: по смислу, перманентно
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Рекаши Габријела шеф економата,
директори институција
Тачка 3. Одлука о молби за финансијску помоћ КУД-у Банат (финансирање изградње
Културног, образовног и духовног центра Свети Сава у Десци)
Љубомир Алексов: Представници из Деске су добили званичан позив, па тиме
аутоматски имају право да учествују у дискусији. Постоји предлог одлуке који сте
примили уз писмени материјал у којој пише да се не прихвати молба коју је српска
заједница у Десци упутила земаљској самоуправи. Финансијска помоћ може да иде само
преко Будимске епархије, јер је она власник некретнине и потписала је уговор о
кредитирању пројекта, значи да молбу треба да упути Епархија. У међувремену се то и
десило, Будимска епархија нам се обратила са молбом да пружимо бесповратну
финансијску помоћ.
Љубомир Алексов чита писмо-молбу Будимске епархије (налази се у прилогу). Замолио
представнике из Деске да се обрате Скупштини ССМ.
Кристифор Брцан: Вероватно нисте детаљно упућени у дешавања у задњем периоду када
се реализовало неколико пројеката, али преко новина и радија сте дошли до важнијих
информација. Поред овог пројекта била су још два, а трећи је моментално у току.
Обновили смо старо гробље, тј. оно је спашено јер знамо да се стара гробља сравњују
булдожерима и тада се граде зграде или други објекти. Нисмо дозволили да се тако нешто
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деси са нашим традицијама и оставштинама, кренули смо да конкуришемо и добили смо
20 милиона форинти и од гробља је направљен спомен-парк. У добијеној суми смо имали
свој удео од 2 милиона а уложен је и не мали друштвени рад. Уређивањем гробља
покренуте су и друге иницијативе и задаци у Српском институту и Културном и док.
центру који се односе на дигитализацију и сакупљачки рад. То служи целој нашој
заједници.
Такође је конкурисано на прекогранични конкурс који се односи на зграду и забавиште.
Са обзиром да је власник некретнине Будимска епархија, преко ње је вршено
конкурисање. Приликом потписивања уговора владика Лукијан је нагласио да Епархија
није у могућности да приложи финансијска средства за реализацију овог пројекта. За
обнову зграде је добијено 135.000.-евра. Када смо добили конкурс обрадовали смо се, али
је одмах било разлога за забринутост. Стручњаци су прегледали тај стари објекат и
установили да конзервација (темељи, кров, инсталације) није могућа. У конкурсу стоји да
се вршила обнова, али скроз од темеља! Уствари се морала правити нова зграда (од 400
м2), што није могуће остварити од добијених 135.000.-евра већ треба још додатних
средстава. Наша заједница се тога ипак примила, јер имамо потенцијал са којим можемо
да реализујемо тај задатак и зграда је подигнута. Постоји могућност за даљи развитак
изградње поткровља од преко 300 м2 што се у будућности путем других конкурса може
остварити. Поред добијених 135.000.-евра наша заједница је уложила још 20 милиона
форинта, то су средства која су могла да се мобилишу. Наше удружење се преко таквих
конкурса труди да извуче максимално да оствари разне задатке.
Имали смо још један ТАМОП конкурс који је служио да се омладина у регији упозна са
српском културом, укључени су били Батања, Чанад, Сириг, Сентиван, Сегедин.
Финансиран је и батањски камп. У Чанаду су деца организована да иду на наставу српског
фолклора, добили су ношње и научили кореографије које ће приказати на представама.
У зграду је у друштвеном раду уложено отприлике 3-4 милиона форинти, нпр. кровну
конструкцију је уз надзор стручњака радио КУД „Банат“. За почетак школске године је
издвојено 2,5 милиона форинта да би све могло нормално да функционише.
Залихе и могућности су достигле крај. Средства се не траже за изградњу зграде, него за
непредвиђене издатке (промена курса валуте 310→270, ...). Због овог трошка нема
конкретног кривца, па је зато уложна молба земаљској самоуправи. Не смемо допустити
да једна или две особе подносе такав терет. У заједници је ситуација да настаје конфликт
после закључивања конкурса због моменталног стања. То утиче на целу нашу заједницу,
међусобну сарадњу и није добро да се то питање не реши. Важна ствар је да нико из наше
заједнице није имао примања, свако је само додао, рађено је волонтерски. Сматрамо да та
зграда није само наша, него је заједничка. Простор је већ послужио за организовање
музичког кампа, планирају се разни програми (дечије драмске радионице, Банатски сабор,
итд.).
Чедомир Адамов: Цео пројекат износи 135.000.-евра што је по тадашњем курсу било око
42 милиона форинта. Пројекат је закључен 31. децембра 2011. а обрачун је требало
извршити до 30. јануара 2012. Ако исплата не може да се докаже, пројекат пропада.
Носилац пројекта је била Епархија, па би је довели у непријатну ситацију у случају да се
не изврши обрачун. Није било другог решења него да се подигне кредит да би се
исплатили рачуни и добио доказ о исплати извршених радова. Фирма Антикор Кфт је
дигла кредит и ставила Епархији на располагање да би рачуни могли да се исплате. Банка
обрачунава своје трошкове, а паре су легле на рачун Епархије пре скоро годину дана.
Банковски трошкови су приближно 4 милиона форинти. Друга ставка је учешће од 5%
што је било предвиђено да се покрије друштвеним радом, али током изградње за све
додатне обавезе као противпожарна заштита, посебне електричне инсталације, АНТС, идт.
се појавило још 4 милиона форинти. Трећа ставка је курсна разлика, опет још 4 милиона
форинти. Сада већ знамо да ово што је стигло на епархијски рачун вреди око 33,5 милиона
форинти, а у депозит је требало ставити 46,2 што значи да је разлика око 13 милиона
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форинти. У фази изградње нисмо ни слутили да ћемо доћи у такву ситуацију и зато
молимо, јер зграда је сазидана из средстава која нису теретила заједницу, да нам се изађе у
сусрет и помогне да покријемо ове трошкове.
Димитрије Ластић: Драго ми је какви су радови изведени у Десци и какав успех је
постигнут, али сада наш задатак има две стране. С једне стране, Дешчани су казали да им
је веома нужна подршка, а друго, каква је ситуација у буџета. Добро је да Скупштина чује
какви су радови у насељима, али требало би да буде друга тачка, да ли ћемо подржати или
не, и колико. По мом мишљењу, није баш добро да дођу они који траже подршку јер у
неком смислу врше притисак на нас.
Милан Ђурић: На интернету су кружила нека чудна писма и ствари, а пошто је остварен
пројекат који је везан за инфраструктуру и за културни рад у Будимпешти, а обезбеђена су
средства из неког другог извора, мада је из Србије обећан новац. Да ли је тај новац везан
конкретно за тај пројекат Културног центра који је остварен, а може бити привремена
помоћ док се не реши нешто друго. Каква је могућност расподеле, а колико знам то су
наменска средства. Ми смо без тог новца остварили оно што смо наумили.
Јованка Ластић: У незгодној ситацији смо, а не би желела да се погрешно протумачи оно
што ћу рећи. Ми нисмо били упућени у радове у Десци, то је некоректно, а више пута сам
од дешчанских руководилаца осећала ниподаштавење према овој Скупштини,
омаловажавање у принципу „можемо ми и без вас“, а за то није било никаквог разлога. На
интернету круже чаробне приче Андрије Роцкова. Кристифор је дуго био члан ове
скупштине, одлучио је да се дистанцира од земаљске самоуправе а заједно са њиме
вероватно и дешчанска заједница. То је нејасно да се неко искључи из неке заједнице, и то
тако мале као што је српска заједница у Мађарској. Пре неколико година док је Милица
Павлов била председник ишли смо због дешчанског забавишта, и када су нас раније
позивали као земаљску самоуправу мислим да смо увек ишли. Међутим, када је реч о
пројектима са великим парама, мора се врло дисциплиновано и процењено са тим
руковати. Можда је већ у старту направљена погрешна процена и погрешан приступ. Зар
та школа није део школског система Срба у Мађарској. Наравно да јесте. Ако ми сада не
изађемо у сусрет молби, онда смо ми „ко зна шта“. Друга ствар је прицип: сада сте се
обратили као дешчанска самоуправа и тражите 12 милиона
Чедомир Адамов: Тако је било у потражњи, али сада сам рекао да је израчунато на 13,2.
Јованка Ластић: На помашкој скупштини сам била зачуђена кад смо видели да ЕЛТЕ
тражи 1,5 милиона фт за куповину столова, столица и опреме. Испада да је то рецепт како
треба радити: крени, иди за својом главом, уђи у сваку могућу опцију, ако загусти биће
неко ко ће стати иза леђа. Имам огромне проблеме у пештанској школи што се тиче
финансирања, али то није део српског образовног система у Мађарској и знам да у сваком
месту има и гробље и зграда који треба да се обнављају, али је питање шта ће бити ако
сада изађемо у сусрет. Сетите се Баје. Одлука коју сада донесемо је преседан и онда
никога, ни једну локалну заједницу која се пријави за било какву врсту помоћи за било
какав пројекат, минимум је да ћемо морати да послушамо а вероватно и да изађемо у
сусрет.
Александар Чанић: Ја не осећам да је ту ико вршио притисак на мене. Мене је јако драго
што су лично дошли и лично изнели свој проблем. Не читам ни фејсбуке, не знам какве се
приче шире о томе. Једно знам, да је Деска једна од највећих заједница нас Срба у
Мађарској, и ако се може треба да се помогне. Имам питање: ако се већ поделе те паре
што стоје на располагању, има ли смисла што је господин председник предложио о новој
молби Дешчана. Ако одлучимо коме да поделимо никакве сврхе нема да они поновно
пишу молбе. Предлажем да се одложи ово решење (поделе пара) ако је потребно да стигне
њина права молба и званична молба. Ако не, онда у тачци ђе се буду делиле те паре, ја ћу
имати шта да рекнем. Свакако, ја сам за тијем да се у овој ситуацији помогне Дешчанима
као једној од највећих наших заједница у Мађарској.
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Борислав Рус: Захваљујем се Дешчанима што су нас детаљније информисали, мислим да
не би требали да идемо у такав правац ко на кога врши притисак. Говоримо о српској
заједници која делује и у околини Сегедина и Деске, и делујемо ми у Будимпешти и
делују у Барањи, итд. Увек је било молби и често смо излазили у сусрет, ја са моје стране
подржавам иницијативу да се помогне, не знам у коликој мери је то могуће, које су реалне
могућности о којима би смо могли дискутовати.
Љубомир Алексов: Зато сам тражио реч после Душка, можда би поједноставило
дискусију.
Душан Вуковић: 12 милиона форинта нису мале паре, из буџета би вероватно било тешко
да се издвоји. Поставио бих питање у вези одлуке о коришћењу финансијских средстава
из матице. Које су те паре, одакле је стигло, а на интернету у предлогу сам видео да су се
те паре расподелиле. Да ли је то неки конкурс. Можда ту има нека ставка која би могла
изаћи у помоћ дешћанске самоуправе.
Љубомир Алексов: Није спорно да су у Десци учинили једну велику ствар, чине то
перманентно и Деска је једанод водећих центара српске заједнице. Наравно да је то део
српског школства и није то питање. Питање је што сада и проблем је због тога што сада
причамо о једној ствари која је завршена. Да смо ми о дешчанском центру „Свети Сава“
причали пре две године или пре годину дана, да се тражи припомоћ, била би сасвим друга
ситуација и наше могућности би биле далеко веће. Када се Кристифор обратио писмом,
одмах сам отишао код мађарских државних власти, код надлежног државног секретара и
молио га да нађемо неку могућност да се и држава укључи у решавање овог проблема.
Државни секретар је одговорио да из два разлога не може ни да размишља о томе: 1.-нема
средстава; 2.-ако једном пружи и најскромнију материјалну помоћ пројекту који је доспео
у материјалне тешкоће, отвара велики низ даљих пројеката који нису до краја смишљени
(јављају се банковски тошкови, промена курса валуте, противпожарна заштита, итд.),
слично што је Јованка већ рекла. Ради се о принципу. Мој лични став је да ипак нађемо
неко решење да изађемо у сусрет. Г-дин Чанић ме није добро разумео, мада сам јасно
прочитао писмо Будинске епархије. Не ради се о томе да Деска пише нову молбу,
дешчанска заједница није правно лице, а ССМ може да пружа помоћ правним лицима.
Иначе, и некретнина и кредит су на име Будимске епархије, лично сам молио будимског
епископа да нам изађе у сусрет, што је он и учинио. Ми имамо молбу, и то од владике
будимског који тражи да овим средства, сходно нашим могућностима, помогне. Милан
(Ђурић) је поставио питање, а после је Душко (Вуковић) поновио, оних 12 милиона
форинта су дошли из Београда, и то су наменске паре и скупштина не може да донесе
одлуку да наменске паре мимо дозволе дародавца троши у друге сврхе. Проблем је у томе
да је Министарство за дијаспору у међувремену укинуто, у Београду је на ту тему велики
хаос. Приликом недавне посете председника Републике Србије нисмо добили одговор у
вези укинутог министарства. Формирана је Канцеларија за дијаспору и Србе у региону,
именован је руководилац (Славка Драшковић), али то још не функционише како би
требало.
Ово што су Дешчани ту не осетим као неки притисак, али се притисак вршио у
претходном приоду, и то врло смишљено и добро организовано. И то без заснованих
чињеница, путем електронских медија, а сводило се на то да постоји једно зло које се зове
државна самоуправа која не жели да потпомаже ту ствар која је веома добра и вреди да се
потпомаже. Мислим да нико у овој сали нема супротно мишљење од оног да је то што је у
Десци урађено је врло лепо и добра ствар. Треба да знате да смо јуче пре подне у
Сегедину имали састанак са Кристифором и Чедомиром. Наши стручњаци (економат и
правна служба) на молбу Епархије будимске су направили предлог како би ССМ могла да
помогне. На средства из матице не рачунамо, а оно што је Милан рекао да је урађено у
Нађмезе улици (галерија) није то што се планира, паре су дошле за друге радове. Предлог
је да се дају средства из наше резерве, из неких извора, а то је око 7 милиона форинти,
што би могло да покрије банковске трошкове и разлику у курсу. Име дешчанске
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самоуправа се не појављује у вези објекта, него Епархија, владика је дао свој благослов и
они су партнер. Ових 7 милиона смо мислили на следећи начин: имамо 4 милиона који би
остали од нашег буџета ако се врло дисциплиновано газдује, а око 3 милиона је да се
препусте оних 2,6 милиона са каматама које нам дугује Српски демократски савез, а
прошли пут смо у овој сали чули да те паре постоје. Питање је добре воље да ли ће да се
преупуте или не. То су средства земаљске самоуправе и тиме смо покрили преко 50%
минуса од суме која Дешчанима недостаје. Пошто знамо да је председник Савеза врло
велик саборник за решавање питања у Десци, мислим да нема разлога да буде негативан и
не преупути средства. Тренутно, за ово кратко време смо могли да пронађемо ово као
извор који може да помогне. Пошто знамо да у децембру истиче њихов уговор са банком,
значи да још у овом месецу може да се реализује.
Душан Вуковић: За ових 12 милиона које су стигле од министарства које је укинуто ми
треба да гласамо. Да ли је тачно одређено за чега треба да их користимо.
Љубомир Алексов: Да, оних су тачно одредили циљеве за које можемо да користимо
средства, а ми треба да расподелимо унутар те суме, нпр. да ли за батањску школу свих 12
или мање, односно за друге који су наведени у предлогу и за њих је оригинално
конкурисано. То смо добили пре избора, о томе постоји и писмо и уговор.
Душан Вуковић: У реду, 4 дајемо од наших средстава, а 3 дајем и не дајем.
Љубомир Алексов: Зашто 3 не дајем, то су средства која захваљујући управо оним
истрагам које се врше против нас, тачно знамо да ССМ не може никоме да опрости тај
дуг. Немамо то овлашћење. Тачно смо чули, управо у овој сали, да те паре постоје и да су
код неког адвоката депоноване. Извињавам се, и не прихватам овакво карактерисање
(„дајем и не дајем“) једне одлуке.
Пера Ластић: Паре нису у твојој власти, не можеш их покренути.
Борислав Рус: Али су у депозиту.
Александар Чанић: По којој основи сада седи ту Немеш Денеш, по којој основи даје
савете, то је једно питање. То молим да се наименично уведе. Друга ствар, ја би исто као и
Душко волио да видим оне одлуке о наменској помоћи матице. Више пута сам ја добио
критику због тога што наменска је помоћ, и не може на друго да се дели. Ја молим да се
пре него што икаку одлуку донесемо те потврде или одлуке о наменској помоћи и матице
и других да се то подели скупштинарима. Као друга ствар, ја имам предлог, ено, српска
земаљска самоуправа је, по моме знању, ако не знам добро реците, купила Нађмезо улицу
од Српског демократског савеза за 24 милиона форинта. Ја се питам ђе су те паре и ако их
има, врло јасно решење да се од тих пара одвоји рецимо за ово.
Љубомир Алексов: Ако смо нешто исплатили, онда те паре не постоје. Глупост је што
говориш, ако смо ми нешто купили, онда смо паре дали, а не примили паре.
Александар Чанић: Ви сте од Демократског савеза купили Нађмезо улицу, колико ја
знам. А молим фино да се ово уведе у записник. Ако сте примили те паре, ђе су те паре!
Љубомир Алексов: Нисмо примили! Дали смо паре!
Александар Чанић: Уговор молим, ако сте дали.
Јованка Ластић: Пре него што кренемо да расправљамо о милионима, треба да донесемо
принципијелну одлуку. Ако донесемо принципијелну одлуку, слажем се са Љубомиром,
дајмо све што можемо да мобилишемо. Кажете да су паре депоноване, јесу депоновае али
поред тога ће земаљска самоуправа преко 4 милиона својих пара дати. Ту већ намера и
жеља не могу да се ставе под знак питања. Ако Андрија толико напада земаљску
самоуправу да неће да помогне српској заједници, онда нека покаже добар пример како то
треба да се учини. А што се тиче Нађмезе улице, ту је Милица Павлов која је онда била
председник ССМ када је тај пројекат прошао. Ако се добро сећам, а има и других који су
сада ту, то је био споразум између тада постојећег Државног уреда за мањине на челу са
господином Хајзером, Српског демократског савеза (председник Андрија Роцков) и наше
земаљске самоуправе.
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Више скупштинара говори у глас, настаје општа бука. Председник Љубомир Алексов
моли за тишину и даје реч Кристифору Брцану.
Кристифор Брцан: Реаговао би на излагање Јованке Ластић, жао ми је што се за објекат
који су људи са добром вољом и намером изградили, меша са приватним и не знам каквим
проблемима који би требали да утичу на једно овакво решење. И то је можда један разлог
због чега Кристифор не седи ту. И то ми је жао ако се једна цела заједница повезује са
једним именом, конкретно самном: Кристифор не тражи те паре него заједница и то за
ствар која је већ остварена. Друго, што се дешава на фејсбуку, нисмо ставили ни ја, ни
Чеда, ми са тим немамо никакве везе. Мислим да не вршимо никакав притисак, а дошли
смо да тражимо могућност од заједничких пара за које сматрам да мало и нама припадају.
Посао је урађен и завршен. Решење је само питање добре воље.
Чедомир Адамов: Ми се сматрамо члановима ове заједнице и зато смо се овде обратили
са овом молбом. Човек ако се сматра чланом, обраћа се својима, и надамо се да ће то тако
и бити. Дошли смо у најбољој намери, јер смо у незгодној ситуацији у којој тражимо
решење.
Љубомир Алексов предаје реч Милици Павлов, у вези куповине Нађмезе улице. То је већ
давно урађена ствар и Милица Павлов причом о Нађмезе улици не би да задржава даљи
ток седнице, у томе је подржава више скупштнара.
Пера Богдан: (због Немеш Денеша пита на мађарском) Hallottunk, hogy a belgrádi
támogatást nem lehet használni mert címzett. Másik kérdésem: egy felújításra kapott pénzt a
pályázó tudatosan másra használta. Tudták, hogy ebből nem lehet felújítani és kivitelezni. Mai
nappal is úgy vezeték, hogy felújították, valóban újra építették. Jelent ez bármilyen gondot a
viszonyokban. Bármilyen összegről beszélünk, ez megoldja-e a problémát. Szeretnék hogy
védenénk a hátsókat, ne hogy dobáljunk a pénzt. Én számoltam, az eltérés kb. 40%, aki számolt
vagy nagyon nem ért hozzá, vagy nagy hibát csinálta. Költhetünk-e mi arra ami másra mint erre
amiről a pályázat szól. Védjük magunkat, erre nagyon figyeljük.
Немеш Денеш: Jogi szempontból összefoglalom és elmondom a lehetőségeket. Projekt
eredetileg egy határon átnyúló projekt volt, amely gyakorlatilag két településnek az oktatási,
kulturális fejlesztés érintette, és ennek a magyarországi befogadó szervezete a Budai Szerb
Ortodox Egyházmegye volt. Mindenhol ez a név (cím) szerepel – megállapodás, szerződés, stb.
A projekt előfinanszírozást igényelt, és ennek a finanszírozását nagy mértékben a Csedó által
képviselt Antikorr Kft vállalta. Miután építészetileg átnéztek az ingatlant, egyértelművé vált
hogy felújítására semmi értelme nincsen, lényegében egy új épületet kell építeni, viszon az
eredeti projektnek a jogcímet megváltoztatni nem lehet. Felújítás helyett nem írhatok ezt, hogy új
épületet építek. Gyakorlatilag kétszer kellett az épületet terveztetni, a projektvezető Radvánszky
Antál valamennyi okiratot a rendelkezésemre bocsátott, és azért az összes dokumentum tartalmát
ismerem. Gyakorlatilag ez időveszteséget jelent, és miután gazdasági helyzet miatt az árfolyam
csökkent-emelkedett, keletkezett egy árfolyam veszteség, és amikor a projekt 2011. december
31-én befejeződött, utána derült az hogy ez az összeg amit kaptak építkezésre-felújításra, ez nem
elegendő. Nem volt más lehetőségük mint az hogy 2012. január 30-ig kölcsönt vegyenek föl a
banktól, amelynek az adósa szintén a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, készfizető kezese az
Antikorr Kft. 2012. január 30-án a szerződés került megkötésre, és utána kétszer volt módosítás.
A hitel visszafizetése időpontja 2012. december 31, ami hamarosan bekövetkezik. Radvánszky
Antál tájékoztatott, hogy megkaptak a fennmaradó pénzt, ami mégy nagyobb űr nyitott, ami azt
jelenti hogy az eredeti 12 millió hiány helyett 13,2 millió lett. Ez részben a projektnek a
túlterjeszkedése, árfolyam vesztesége miatt keletkezett. Tisztelt Közgyűlésnek elvi döntést kell
hozni, hogy támogatja-e a deszki projektnek a megvalósítását, ha igen megmondom a
lehetőségeket. A második, miután a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye minden
dokumentumban szerepel szerződő félként az eredeti készített előterjesztés határozott egyértelmű
elutasítást tartozott. Ez azért volt mert az Államháztartási törvény tiltja azt, hogy egy
magántulajdonban lévő társaság, egy egyesület, egy non-profit szervezet, akár egy kölcsön
szerződésben lépjünk helyette és azt is tiltja, hogy fedezeti kezesként lépjünk helyette. Azért
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döntöttünk közösen, ha és amennyiben a Budai Szerb Egyházmegye nyújt hozzánk kérelmet
vissza nem térítendő támogatásról, mivel a nemzetiségi törvény alapján a kulturális közösségnek
a fenntartása nekünk alapfeladatunk, Szerb Ortodox Egyháznak ugyan az, ezért az alapfeladatok
körében vissza nem térítendő támogatást nyújthatunk az egyháznak. Ez után következik a
költségvetési kérdés, van egy meghatározott költségvetési tartalékunk. Ez történik kizárólag a
2012. költségvetési terhére, és a gazdasági vezetőtől kapott adatai alapján ez legfeljebb 4 millió
forint lehet. Emellett, van egy követelésünk a Szerb Szövetséggel szemben, 2,6 millió tőke
összegről beszélünk, ami mind idáig nem hajtottunk be, közösség érdekeire hivatkozva mert
konfliktust nem akartunk. A Szövetség adja oda ezt a pénz a deszki projekthez, de csak Szerb
Ortodox Egyházon keresztül. A jogi keretek adottak és kötöttek.
A kapott dokumentumok a deszki projekt kapcsolatával kinyomtattunk, ez több száz oldal
(számlákig lebontva mindent megkaptunk) és azért nem küldtünk mindenkinek. De, ez egy
transzparens projekt (uniós pályázathoz hasonló projekt) és mindenki megnézheti, betekintést
kérhet, megteheti a kérdést.
A Belgrádból érkezett címzett támogatás kizárólag arra a címzett célra fordítható. Erre
benyújtottunk a pályázatott és másra nem költhetünk.
Љубомир Алексов: Illetve csak úgy, ha Közgyűlés ma dönt, hogy ezeknek a pénzeknek egy
részére nyújtsunk kérelmet Belgrádba hogy engedélyezek más irányú felhasználásra. Címezni
tudjuk csak a kancellária vezetőjének. Garanciát nem tudok vállalni, mert a válasz érkezik csak
december végére, de ez is egy fajta megoldás. Vannak célok amelyeket most nem kell beáldozni,
és vannak ilyenek amelyek már megvalósultak és ki kell fizetni ezeket, és ilyenek amelyeket
nem szükséges most rögtön kivitelezni.
Пера Богдан: Kérdésemre nem kaptam választ, megoldja-e ez a problémát.
Немеш Денеш: Igen, mi megteszünk mindent annak érdekében. Akkor biztos a másik fél
mindent megtesz, hogy a fennmaradó pénz előkerüljön. Tegnap erről megállapodtunk. A hitel
visszafizetése időpontja 2012. december 31. Mi nem adunk pénzt hitel visszafizetésre, hanem
vissza nem térítendő támogatást az egyháznak, nem véletlenül hangsúlyoztam a jogcímet, mert a
jogcímeken múlik mit és hogyan adhatunk. Mikor jön Belgrádból a válasz, nem egy egzakt
dolog eben a kérdésben. A mi 4 milliónk és a Szerb Szövetség 2,6 milliós tartózása egzakt
dolgok. Ezzel majd nem 2/3 a hiányzó összegből meglesz.
Пера Богдан: Ne hogy a következő probléma maradvány összeg lesz.
Немеш Денеш: Ha bank azt látja, hogy akaraton kívül a tényleges pénzfizetési szándék is van,
akkor valószínűleg Csedomirék kapcsolatai révén hajlandó arra is hogy módosítsa a határidőt, ha
éppen nem jön össze ez a 13,2 millió forint.
Љубомир Алексов: Није свеједно плаћати камату за 13 или за 6 милиона.
Немеш Денеш: Ha mi nem adunk, az egész dolog nem indul el. Csütörtökön megérkezett a
kérelem az egyháztól (az elnök az előbb elolvasta), pénteken tárgyaltunk a Krisztiforékkal, és
készítettünk új javaslatokat amelyek most elhangzottak.
Јованка Ластић: Колико ће после овога остати пара у резерви.
Љубомир Алексов: Да ли и колико ће остати ја тачно не знам.
Јованка Ластић: Чекаћу тачку 19. разно, јер таква олуја се спрема над пештанском
школом која може да нас сатре. Оног момента када изгласамо за дешчанску молбу, ја
пишем молбу за пештанску школу. Ту седи доста људи који раде у школи и знају шта нам
је све потребно за голи опстанак. Молим да у том смислу размишљамо. Кристифоре, то
што ниси крив не значи да ниси одговоран. То су две различите категорије. Ти си говорио
о поремећеним међуљудским односима у Десци. Оно што си на наш рачун рекао у вези
твог присуства овде, то ја баш обрнуто видим. Ти си тај који се дистанцирао.
Александар Чанић: Да се Кристифор изјасни каква врста помоћи му је потребна, шта је
довољно за решавање проблема.
Кристифор Брцан: Свака врста помоћи која ублажава бол је добро дошла.
Љубомир Алексов: Предлажем да донесемо више одлука у интересу решавања проблема.
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Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да Скупштина ССМ је изрази своју вољу
да изађе у сусрет, односно да помогне Будимској епархији у вези дешчанског пројекта –
Културног, образовног и духовног центра „Свети Сава“.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 15
гласова за, против 0, уздржани 1, (1 ван сале) усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 71/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о изражавању воље да се помогне Будимској епархији у вези дешчанског пројекта

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској изражава своју вољу да
изађе у сусрет, односно да помогне Будимској епархији у вези
дешчанског пројекта – Културног, образовног и духовног центра
„Свети Сава“.
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Димитрије Ластић: Прво треба решити да ли од тих 45.000 из Србије хоћемо да дамо за
Деску. Ако не, онда не треба слати захтев.
Љубомир Алексов: Да се дешчански пројекат укључи у циљеве финансирања из матице.
Одлука је сложена, па би се за сваку посебно гласало.
Радомир Ластић: Две модификације, Прво, смањити 4 милиона на 3, узевши у обзир
бриге око школе, а укључити Деску и будимпештанску школу у молбу.
Љубомир Алексов: Има и још предлога. Ставићуна гласање предлог г-дина Радомира
Ластића.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да се ССМ обрати Канцеларији за
дијаспору и Србе у региону са молбом да се од добијених наменских средстава један део
преименује-прегрупише на име дешчанског пројекта и на име СОШИГ „Никола Тесла“ у
Будимпешти. Предлог за износ прегруписања би дала Скупштина ССМ.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 17
гласова за, против 0, уздржани 0, једногласно усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 72/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о молби за преименовање наменских средстава из Србије

Скупштина ССМ је донела одлуку да се Самоуправа Срба у
Мађарској обрати Канцеларији за дијаспору и Србе у региону са
молбом да се од добијених наменских средстава један део
преименује-прегрупише на име дешчанског пројекта и на име
СОШИГ „Никола Тесла“ у Будимпешти. Предлог за износ
прегруписања би дала Скупштина ССМ.
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да ССМ пружи бесповратну финансијску
помоћ у износу од 4 милиона форинта Будимској епархији у интересу завршног обрачуна
дешчанског пројекта – Културног, образовног и духовног центра „Свети Сава“
реализованог у оквиру Прекограничног програма сарадње Мађарска-Србија (EDUCONKD, HUSRB/0901/221/041).
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 14
гласова за, против 1, уздржани 2, усвојили следећу одлуку
Скупштина ССМ
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Одлука бр. 73/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о пружању бесповратне финансијске помоћи Будимској епархији

Самоуправа Срба у Мађарској пружа бесповратну финансијску помоћ
у износу од 4 милиона форинта Будимској епархији у интересу
завршног обрачуна дешчанског пројекта – Културног, образовног и
духовног центра „Свети Сава“ реализованог у оквиру
Прекограничног програма сарадње Мађарска-Србија (EDUCO-NKD,
HUSRB/0901/221/041).
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да ССМ поред бесповратне финансијске
помоћи Будимској епархији, уступа Будимској епархији 2,6 милиона форинта са каматама
(од 02. децембра 2009. године) на основу уговора о позајмици између Самоуправе Срба у
Мађарској и Српског демократског савеза склопљеног 20. јуна 2009. године. Скупштина
ССМ овлашћује свог председника да припреми и потише уговор о уступању средстава.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 17
гласова за, против 0, уздржани 0, једногласно усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 74/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о уступању финансијских средстава Будимској епархији

Самоуправа Срба у Мађарској поред бесповратне финансијске
помоћи Будимској епархији, уступа Будимској епархији 2,6 милиона
форинта са каматама (од 02. децембра 2009. године) на основу
уговора о позајмици између Самоуправе Срба у Мађарској и Српског
демократског савеза склопљеног 20. јуна 2009. године. Скупштина
ССМ овлашћује свог председника да припреми и потише уговор о
уступању средстава.
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Љубомир Алексов: Ставља на гласање првобитни предлог о одбијању помоћи за
дешчански прјекат.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 17
гласова за, против 0, уздржани 0, једногласно усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 75/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о одбијању првобитног предлога о одбијању помоћи за дешчански пројекат

Самоуправа Срба у Мађарској не прихвата оригинални предлог о
одбијању помоћи за дешчански пројекат.
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Чедомир Адамов: Захваљујем се цењеној скупштини што се бавила решавањем ове
проблематике, свака помоћ нам је добро дошла и видимо залагање у том правцу да се
помогне и проблем реши, на чему се искрено захваљујем. Желим вам даљи добар рад и
позивам сваког ко је у могућности да нам се вечерас придружи на „Банатском сабору“.
Кристифор Брцан: Захваљује се и поздравља све присутне.

― ПАУЗА од 12:15 до 12:40 ―
Скупштина ССМ
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(12:20 Јованка Ластић напустила седницу → присутно 16 чланова)
Тачка 4. Модификација статута Самоуправе Срба у Мађарској
Љубомир Алексов: Материјал сте благовремено примили, и модификације и комплетан
текст модификваног статута. Модификација је била потребна јер неке од ових тачака до
сада нису биле регулисане у нашем статуту. Има ли питања, предлога за допуну.
По правилнику треба појединачно да гласамо.
Александар Чанић: Да се те тачке прочитају, а не да се само наводи број. Ја сам то
примио на интернету.
Љубомир Алексов: Није проблем, онда ћемо читати сваку тачку појединачно.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији тачке 18. статута ССМ.
Резултат гласања: 16 је гласало за, 0 против, 0 уздржаних.

Одлука бр. 76/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији тачке 18. статута ССМ

Скупштина ССМ је усвојила предлог о модификацији тачке 18.
статута ССМ: планирани термини редовних седница објављују се до
15. јануара сваке године.
Рок: (ступа на снагу) истовремено са прихватањем
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији тачке 20. статута ССМ.
Резултат гласања: 16 је гласало за, 0 против, 0 уздржаних.

Одлука бр. 77/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији тачке 20. статута ССМ

Скупштина ССМ је усвојила предлог о модификацији тачке 20.
статута ССМ: Статут до сада није регулисао ко сазива седницу
скупштине у случају спречености, односно није садржавао прописе у
вези особа које се позивају на седницу. Модификација се везује за
допуну овога.
Рок: (ступа на снагу) истовремено са прихватањем
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Александар Чанић тражио један примерак материјала.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији тачке 21. статута ССМ.
Резултат гласања: 15 је гласало за, 0 против, 1 уздржаних.

Одлука бр. 78/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији тачке 21. статута ССМ

Скупштина ССМ је усвојила предлог о модификацији тачке 21.
статута ССМ: детаљно се наводе задаци председника приликом
вођења седнице, односно интервенције председника за одржавање
реда на седници.
Рок: (ступа на снагу) истовремено са прихватањем
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији тачке 22. статута ССМ.
Резултат гласања: 15 је гласало за, 0 против, 1 уздржаних.
Скупштина ССМ
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Одлука бр. 79/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији тачке 22. статута ССМ

Скупштина ССМ је усвојила предлог о модификацији тачке 22.
статута ССМ: Статут се допуњује са регулативама везаним за
састављање дневног реда. У вези тога у тачкама 23-25. детаљно се
наводе прописи везани за писмене материјале приликом припремања
седнице.
Рок: (ступа на снагу) истовремено са прихватањем
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији тачке 23. статута ССМ.
Резултат гласања: 15 је гласало за, 0 против, 1 уздржаних.

Одлука бр. 80/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији тачке 23. статута ССМ

Скупштина ССМ је усвојила предлог о модификацији тачке 23.
статута ССМ: начин подношења предлога.
Рок: (ступа на снагу) истовремено са прихватањем
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији тачке 24. статута ССМ.
Резултат гласања: 15 је гласало за, 0 против, 1 уздржаних.

Одлука бр. 81/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији тачке 24. статута ССМ

Скупштина ССМ је усвојила предлог о модификацији тачке 24.
статута ССМ: самостална иницијатива члана скупштине.
Рок: (ступа на снагу) истовремено са прихватањем
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији тачке 25. статута ССМ.
Резултат гласања: 15 је гласало за, 0 против, 1 уздржаних.

Одлука бр. 82/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији тачке 25. статута ССМ

Скупштина ССМ је усвојила предлог о модификацији тачке 25.
статута ССМ: питања.
Рок: (ступа на снагу) истовремено са прихватањем
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији тачке 26. статута ССМ.
Резултат гласања: 15 је гласало за, 0 против, 1 уздржаних.

Одлука бр. 83/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији тачке 26. статута ССМ

Скупштина ССМ је усвојила предлог о модификацији тачке 26.
статута ССМ: категоризација учешћа у дискусији, која одређују начин
узимања речи на седницама скупштине према следећем.
Рок: (ступа на снагу) истовремено са прихватањем
Скупштина ССМ
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Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији тачке 27-31. статута
ССМ. Резултат гласања: 15 је гласало за, 0 против, 1 уздржаних.

Одлука бр. 84/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији тачке 27-31. статута ССМ

Скупштина ССМ је усвојила предлог о модификацији тачке 27-31.
статута ССМ: детаљно дефинисање категорија појединих излагања.
Рок: (ступа на снагу) истовремено са прихватањем
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији тачке 32. статута ССМ.
Резултат гласања: 15 је гласало за, 0 против, 1 уздржаних.

Одлука бр. 85/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији тачке 32. статута ССМ

Скупштина ССМ је усвојила предлог о модификацији тачке 32.
статута ССМ: регулисање расправе.
Рок: (ступа на снагу) истовремено са прихватањем
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о нумерисању тачака у статуту ССМ, јер
су тачке број 23-31. уведене као нове тачке Статута, и због тога се нумерисање у Статуту
мења по смислу.
Резултат гласања: 16 је гласало за, 0 против, 0 уздржаних.

Одлука бр. 86/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о нумерисању тачака статута ССМ

Скупштина ССМ је усвојила предлог о нумерисању тачака у статуту
ССМ, јер су тачке број 23-31. уведене као нове тачке Статута, и због
тога се нумерисање у Статуту мења по смислу.
Рок: (ступа на снагу) истовремено са прихватањем
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији статута ССМ, према
претходно наведеним појединачним модификацијама (Одлуке бр. 76. до 85.).
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 15
гласова за, против 0, уздржани 1, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 87/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији статута ССМ

Скупштина ССМ је усвојила модификацију статута ССМ, према
претходно наведеним појединачним модификацијама (од одлуке бр.
76. до 85.).
Рок: (ступа на снагу) истовремено са прихватањем
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Александар Чанић: Да се овај статут пошаље на норма контролу надлежним органима.
Љубомир Алексов: Желим да констатујем за записник на овај предлог, да се свака
модификација нашег статута шаље надлежним органима на контролу и до сада нису
Скупштина ССМ
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имали ни једну примедбу. Наравно, и овај статут иде код надлежних органа на контролу,
без тога није прошла ни једна модификација, односно статут. Значи да је ова молба већ
испуњена.
Александар Чанић: Ја мислим да није тако, јер до сада, по моме знању најбољем, нисмо
имали шефа канцеларије. Према томе мишљењу, ја тражим да се то пошаље, то молим.
Љубомир Алексов: И до сада смо имали шефа канцеларије, и до сада смо слали сваку
модификацију и сваки правилник на контролу надлежним државним органима.
Тачка 5. Прихватање Правилника о руковању финансијским средствима Самоуправе
Срба у Мађарској и њених институција
Љубомир Алексов: Ово је стручни материјал, више служи економату, али је требало да се
мења јер се од прошле године увела услуга ОТП банке- електронски терминал, а у оквиру
ССМ функционише и батањска школа. Ове модификације су уведене у правилник, а
Финансијско-контролна комисија је то имала на дневном реду седнице.
Игор Рус: Новина је у томе што се увео електронски систем наплате – интернет банкинг
терминал. Потребна су по два потписника (потписник и контрапотпис) су за ССМ и за
сваку институцију (председник, потпредседник, руководиоц, шеф канцеларије или шеф
економата – у комбинацији), што смањује могућност грешке приликом преупуте.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање Правилник о руковању финансијским средствима
Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 15
гласова за, против 1, уздржани 0, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 88/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о прихватању Правилника о руковању финансијским средствима ССМ и њених институција

1.- Скупштина ССМ 02. децембра 2012. године ставља ван снаге
Правилник о руковању финансијским средствима усвојен Одлуком
бр. 49/2010. (26.06.2010.).
2.- Скупштина ССМ прихвата Правилник о руковању финансијским
средствима Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција –
према тексту наведеном у прилогу.
Рок: 3. децембар 2012.
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Тачка 6. Прихватање Правилника о „Српској стипендији за студенте“
Љубомир Алексов: Достављен је и правилник и предлог одлуке о оснивању студентске
стипендије, одговарајући одбори су разматрали ово питање.
Игор Рус: ФКК је размотрио и имао би неколико предлога за стипендију за студенте који
похађају српски смер унутар ЕЛТЕ Будимпешта. Стипендија је 150.000.-Фт за два
семестра, значи 75.000.-Фт по семестру. У оквиру једне године могу се дати две
стипендије, односно за два ученика. Један од услова је био да кандидат не буде на
државном буџету, него да је самофинансирајући. Ми би ипак проширили и на оне који су
на буџету. Затим, био је услов да не прима неку другу стипендију, ми би то брисали,
односно да може да прима стипендију и од неког другог. Треће је било за резултат 4,0: ако
студент оде на неке друге студије које му дају делимичну струку, значи не апсолвира и
тиме неће имати просек, онда да му се урачуна просек од прошлог семестра.
Радомир Ластић: Одбор за школство је дискутовао, сагласни смо да се стипендија
додељује и ако кандидат име неку другу стипендију, да је самофинансирајући и да треба
тачно навести које су то образовне институције и струке. Српска струка значи филизофски
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факултет, али искључује учитељску школу и школу за васпишачице. Значи српски смер на
славистици, учитељска и школа за васпитачице и филозофски фалултет у Сегедину.
Пера Ластић: Ту се уствари ради о самофинансирању тих студената. А шта ако је неко
постигао тако добар резултат и не треба сам да финансира своје студије. Ово је суштинско
питање у којем скупштина треба да има свој став.
Александар Чанић: Ја имам предлог да се то само редовном студенту додели, а ако се
може и молба о имовинском стању. Значи да се не деси да ми финансирамо некога ко има
икс хиљада форинта, а онај што би баш имао потребу њега да не помажемо.
Борислав Рус: Да ли је стипендија за семестар или наставну годину и да ли у трећем
семестру опет треба да конкурише.
Љубомир Алексов: Мислили смо да се конкурс расписује једном годишње, почетком
календарске године, али да молбу треба после сваког семестра поновити, без обзира да у
септембру није расписан нови конкурс, баш због тога да се докаже да је претходни
семестар завршен. И да не плаћамо таквим студентима који не завршавају или ни не
похађају наставу. Што је г-дин Чанић предложио, обе ствари стоје у тексту који смо
доставили, ради се о финансирању редовних студената и уписали смо да предност имају
студенти који су социјално угрожени. О студентима који су на буџету, што су говорили
Пера и Игор, цело размишљање је баш због тога почело и за то је потребна ова стипендија
јер се током ове године драстично смањио број студената који су на државном буџету, све
је више самофинансирајућих. На малим струкама, као што је наша, ће се још више
смањити број буџетских места, саопштио нам је декан. То би било веома добро, ако неко
захваљујући добрим резултатима са самофинансирања доспе на буџет, таквом не треба
ускраћивати стипендију. А ако је неко вешт, може да допуни и другом стипендијом.
Таксативно треба навести институције.
Александар Чанић: Ко одлучује о давању стипендије и где се о томе информише.
Љубомир Алексов: Ова питања су јасно написана, на предлог Одбора за школство ССМ,
одлуку доноси скупштина и тиме је на одговарајући начин информисано.
Да гласамо по ставкама.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о таксативном навођењу институција у
којима студирају кандидати за стипендије.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 16
гласова за, против 0, уздржани 0, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 89/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији Правилника – таксативно навођење институција и друга стипендија

1.- Скупштина ССМ прихвата да се у Правилнику о „Српској
стипендији за студенте“ таксативно наведу институције у којима
студирају кандидати за стипендије: смер за славистику на ЕЛТЕ у
Будимпешти, смер за славистику на факултету у Сегедину и Виша
школа за учитељице и забавиље српског смера у Будимпешти.
2.- Скупштина ССМ прихвата да се у Правилнику о „Српској
стипендији за студенте“ модификује услов тако да студент може да
прима још неку стипендију и од неке друге организације.
Рок: 1. јануар 2013.
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог проширивању услова Правилника да
стипендију могу да добију и студенти који су на буџету.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 7
гласова за, против 8, уздржани 1, усвојили следећу одлуку
Скупштина ССМ
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Одлука бр. 90/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о проширивању услова Правилника за студенте који су на буџету

Скупштина ССМ не прихвата да се у Правилнику о „Српској
стипендији за студенте“ прошири услов Правилника да стипендије
могу да добију и студенти који су на државном буџету.
Рок: 1. јануар 2013.
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о прихватању Правилника о „Српској
стипендији за студенте“.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 13
гласова за, против 1, уздржани 2, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 91/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о прихватању Правилника о „Српској стипендији за студенте“

Скупштина ССМ прихвата Правилник о „Српској стипендији за
студенте“ по приложеном тексту и претходно усвојеним
модификацијама.
Рок: 1. јануар 2013.
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Радомир Ластић: Не треба се плашити, има још организација које могу да потпомажу
студенте.
Тачка 7. Модификација Правилника за јавну набавку Самоуправе Срба у Мађарској,
прихватање плана за јавну набавку за пројекат „Прва фаза прибављања услуге издавача у
оквиру отвореног пројекта TÁMOP – TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002“ која је отворена,
односно „Друга фаза прибављања услуге издавача у оквиру пројекта TÁMOP – TÁMOP3.4.1.A-11/1-2012-0002“ за коју није обавезно оглашавање у процесу преговарања.
Прихватање плана за јавну набавку ССМ за 2013. годину; плана за јавну набавку Српског
педагошког и методолошког центра за 2013. годину; плана за јавну набавку Батањске
двојезичне српске основне школе и забавишта за 2013. годину
Љубомир Алексов: Материјал сте добили, има ли примедби, питања. (Нема)
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о плану јавне набавке Самоуправе Срба у
Мађарској за 2013. годину.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12
гласова за, против 0, уздржани 1, (3 особе ван сале) усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 92/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о плану јавне набавке Самоуправе Срба у Мађарској за 2013. годину

Скупштина ССМ је усвојила план јавне набавке Самоуправе Срба у
Мађарској за 2013. годину.
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о плану јавне набавке Српске двојезичне
основне школе и забавишта у Батањи за 2013. годину.

Скупштина ССМ
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Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12
гласова за, против 0, уздржани 1, (3 особе ван сале) усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 93/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о плану јавне набавке Српске школе у Батањи за 2013. годину

Скупштина ССМ је усвојила план јавне набавке Српске двојезичне
основне школе и забавишта у Батањи за 2013. годину.
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о плану јавне набавке Српског
педагошког и методолошког центра за 2013. годину.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12
гласова за, против 0, уздржани 1, (3 особе ван сале) усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 94/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о плану јавне набавке Српског пед. и методол. центра за 2013. годину

Скупштина ССМ је усвојила план јавне набавке Српског педагошког
и методолошког центра за 2013. годину.
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о допуни тачке 2. Правилника за јавну
набавку Самоуправе Срба у Мађарској.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12
гласова за, против 0, уздржани 1, (3 особе ван сале) усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 95/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о допуни тачке 2. Правилника за јавну набавку ССМ

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској следећим допуњава 2.
тачку Правилника за јавну набавку Самоуправе Срба у Мађарској:
„2.4 За разлику од претходних тачака, овај правилник се не односи на
јавне набавке у вези пројекта TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002 за који
ће Скупштина усвојити посебан правилник за јавну набавку (који се
односи на тај случај).
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о прихватању правилника за јавну
набавку у отвореном процесу јавне набавке.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12
гласова за, против 0, уздржани 1, (3 особе ван сале) усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 96/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о прихватању правилника за јавну набавку у отвореном процесу јавне
набавке

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској прихвата правилник за
јавну набавку у отвореном процесу јавне набавке за предмет
„Прибављања услуге издавача, прва фаза, у оквиру отвореног
пројекта TÁMOP – TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002“
Скупштина ССМ
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Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о прихватању правилника за јавну
набавку у процесу преговарања о јавној набавци без потребе оглашавања.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12
гласова за, против 0, уздржани 1, (3 особе ван сале) усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 97/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о прихватању правилника за јавну набавку у процесу преговарања о јавној
набавци без потребе оглашавања

Скупштина Самоуправе Срба прихвата правилник за јавну набавку у
процесу преговарања о јавној набавци без потребе оглашавања за
предмет „Прибављања услуге издавача, друга фаза, у оквиру
отвореног пројекта TÁMOP – TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002“
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
(12:20 др Радомир Ластић напустио седницу → присутно 15 чланова)
Тачка 8. Модификација оснивачког листа Батањске двојезичне српске основне школе и
забавишта
Љубомир Алексов: Материјал је благовремено достављен. Модификацијом се веома мало
мења, директорка школе не жели ништа да дода. Има ли питања. (Нема)
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о модификацији оснивачког листа Српске
двојезичне основне школе и забавишта у Батањи.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 15
гласова за, против 0, уздржани 0, једногласно усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 98/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о модификацији оснивачког листа Српске школе у Батањи

Скупштина ССМ је усвојила модификацију оснивачког листа Српске
двојезичне основне школе и забавишта у Батањи – према тексту
датом у прилогу (предлогу одлуке).
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Тачка 9. Прихватање педагошког програма Батањске двојезичне српске основне школе и
забавишта
Љубомир Алексов: Материјал је такође благовремено достављен. Одбор за школство је
разматрао и није било проблема, модификација је за сада техничког карактера. То је
програм који је наслеђен, а нови се ради на српском језику. Директорка школе не жели
ништа да дода, има ли питања. (Нема)
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о прихватању педагошког програма Српске
двојезичне основне школе и забавишта у Батањи.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 14
гласова за, против 0, уздржани 1, усвојили следећу одлуку
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Одлука бр. 99/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о прихватању педагошког програма Српске школе у Батањи

Скупштина ССМ је прихватила Педагошки програм Српске
двојезичне основне школе и забавишта у Батањи – према тексту
датом у прилогу (предлогу одлуке).
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Тачка 10. Информације о прихватању плана унутрашње контроле (ревизије) за 2013.
годину и предлог за склапање уговора са ревизором (унутрашњим контролором)
Љубомир Алексов: У оквиру материјала је послат и план и уговор. Комисија је подржала
овај материјал, ради се о истој фирми која је и до сада врло стручно и прецизно вршила
ревизију, а предлажемо да останемо у пословним односима са овм фирмом.
Александар Чанић: Да ли би могло ово питање да се раздвоји, јер ја сам против
прихватања плана, а јесам за тијем да се са ревизором склопи уговор.
Жужана Мартон: План је на нивоу информације за скупштину, а треба да се гласа у вези
склапања уговора. Значи да се о плану не гласа.
Александар Чанић: Nem lehet-e ketté választani, ellene szavaznék a terv elfogadásra, és
igennel a szerződéskötéshez.
Љубомир Алексов: Megismétlem: az ellenőrzési terv csak tájékoztató jellegű, arról a
Közgyűlésnek nem kell szavazni.
Жужана Мартон: Az előterjesztésre hivatkozva, mivel a PETIL Könyvelő és Tanácsadó Bt
megbízási szerződése 2012. december 31-én lejár, javasljuk, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési
feladatok ellátásával a 2013. évi belső ellenőrzési tervet elkészítő PETIL Könyvelő és Tanácsadó
Bt.-t bízzuk meg. Itt egy tájékoztatás a Közgyűlés felé, hogy a tervet elkészített egy ellenőr, a
bizottság elfogadta. A Közgyűlésnek döntenie kell, hogy a szerződés kössük meg ezzel a céggel,
vagy egy másikkal.
Љубомир Алексов: Информишем скупштину да сам прихватио план, међутим ако неко
од скупштинара има предлог шта да унутрашња контрола размотри, нека тај предлог
достави па ћемо проследити ревизору. У одлуци се не говори о плану унутрашње
контроле, него о склапању уговора. План саставља сам контролор и план је независан од
скупштине или било кога од нас и није наш делокруг да то одлучујемо. Добили смо табелу
шта он предлаже за контролу, а гласамо да ли да он буде контролор. Не могу ја да
одређујем шта ће он да контролише, јер би то био проблем да ја одређујем да контролише
оно шта се мени свиђа. Он у датом периоду одређује шта жели да контролише, на пример
коју институцију контролише. Тиме он задражава своју независност, то је логично и
једноставно.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о продужавању уговора са фирмом Петил
Бт за обављање послова унутрашње контроле (ревизије).
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 14
гласова за, против 1, уздржани 0, једногласно усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 100/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о продужавању уговора ревизора за 2013. годину

Скупштина ССМ за вршење задатака унутрашње контроле (ревизије)
за 2013. годину овлашћује фирму за књиговодство и консалтинг
Петил Бт, путем ревизора Петера Бенка (PETIL Könyvelő és Tanácsadó
Bt, 1214 Budapest, Erdősor u. 185. III. 7.). Скупштина ССМ овлашћује
председника да склопи уговор са фирмом Петил Бт за обављање
Скупштина ССМ
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послова ревизије, и одређује хонорар од 160.000.-Фт + пдв по
ревизорском задатку.
Рок: 31.12.2012.
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Тачка 11. Одлука о склапању уговора са издавачем Алфа Прес Кфт у вези штампања
Српских недељних новина
Љубомир Алексов: То је молба Ибош Ференца који још од почетка врши штампаријске
услуге за наше новине. Он је из приватних и пословних разлога молио да ове задатке
уместо фирме комп-прес врши фирма Алфа Прес Дизајн која је у његовом већинском
власништву, под истим условима као и до сада. ФКК одбор је размотрио.
Игор Рус: пошто су услови исти, одбор је усвојио.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о прихватању предузетничког уговора са
фирмом Алфа Прес Дизајн Кфт за штампање Српских недељних новина.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 14
гласова за, против 0, уздржани 1, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 101/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о прихватању уговора са фирмом Алфа Прес Кфт у вези штампања СНН-а

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској прихвата склопљен
предузетнички уговор у вези штампања Српских недељних новина са
фирмом Алфа Прес Дизајн Кфт .
Рок: по смислу
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Тачка 12. Одлука о пристиглим конкурсима за радно место шефа канцеларије ССМ
Љубомир Алексов: Све што може да се каже о пристиглом конкурсу је написано у
материјалу, друге допуне нема. Има ли питања. (Нема)
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о пристиглим конкурсима за радно место
шефа канцеларије ССМ.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 13
гласова за, против 0, уздржани 1, (једна особа ван сале) усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 102/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о пристиглим конкурсима за радно место шефа канцеларије ССМ

1.- Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској проглашава конкурс
Ендреа Палатинуша неважећим, зато што не одговара захтевима
расписаног конкурса.
2.- Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској проглашава да конкурс
за шефа канцеларије ССМ нема резултата.
3.- Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској расписује Конкурс за
шефа канцеларије ССМ по предложеном материјалу (текст у
прилогу).
(- текст конкурса за радно место шефа канцеларије ССМ).
Рок за објављивање: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
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Љубомир Алексов: Пошто постојећи уговор важи до именовања новог шефа канцеларије,
остаје садашњи вршилац дужности шефа канцеларије. О томе не треба опет гласати.
Тачка 13. Поништавање расписаног конкурса за радно место шефа економата ССМ и
одлука о расписивању новог конкурса за радно место шефа економата ССМ
Љубомир Алексов: За радно место шефа економата ССМ није стигла ни једна конкурсна
пријава. Процес је без резултата, па конкурс треба поново расписати.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о конкурсу за радно место шефа
економата ССМ.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 13
гласова за, против 1, уздржани 0, (једна особа ван сале) усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 103/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о пристиглим конкурсима за радно место шефа економата ССМ

1.- Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској проглашава конкурс за
шефа економата неуспешним, односно без резултата.
2.- Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској расписује Конкурс за
шефа економата ССМ по предложеном материјалу (текст у прилогу).
(- текст конкурса за радно место шефа економата ССМ).
Рок за објављивање: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије
Тачка 14. Предлог о вредновању пристиглих конкурса за обнову некретнине у улици
Нађмезе 49. у Будимпешти
Љубомир Алексов: Добили сте детаљан материјал, стручнак је извршио вредновање
пристиглих конкура. Од три пријављене понуде, стручњак предлаже фирму Етна Кфт. Ово
су наменске паре у висини од 5 милиона форинти добијене од министарства. Нето
вредност сваке понуде је већа од 5 милиона, зато би требало допунити средствима
добијеним из Србије. Током јучерашњег дана сам се сусрео са руководиоцем фирме Етна
Кфт у циљу да издејствујем још неки попуст на њихову понуду и њихова коначна понуда
је да би за бруто 7 милиона урадили описане послове у материјалу, што је врло повољно
узимајући у обзир данашње цене. Ових 5 милиона нам стоје на располагању до 30.
децембра ове године, па би добро било да данас донесемо одлуку о извођачу радова.
Ради се о другој фази обнове некретнина у улици Нађмезе бр.49. а конкретно се ради о
стану од око 70 квадрата који се налази на углу објекта и у прилично је лошем стању.
Димњак је опасан по живот и свакако мора да се среди. Ако почне да се ради, онда треба
да се уради читава обнова (грејање, гас, кухиња, итд.), када већ има средстава.
(13:56 Јованка Ластић се вратила на седницу → присутно 16 чланова)
То је прилично велик стан, у средини има собу од 30 квадрата где би се могла направити
галерија (проширење у висину као спаваћи део). Тај стан би се могао користити као
смештај када нам долазе гости, има места за 3 пута по две особе, јер годишње ССМ и
институције имају трошкове за хотелски смештај од неколико стотина хиљада форинта.
Предлог је да се изгласа Етна Кфт која би за 7 милиона урадила читаву обнову. Имају
добре референце и раде на великим инвестицијама као што је нпр. топлана у Бати.
На питање скупштинара Душана Вуковића још једном разјашњава да су 5 милиона од
мађарског Министарства за људске ресурсе, а 2 милиона би било од средстава из Србије, а
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то је једна од следећих тачака дневног реда. Не би смели да пропустимо повољну прилику
за обнову стана у улици Нађмезе бр.49.
Душан Вуковић: Да ли је то био конкурс?
Љубомир Алексов: Расписали смо мада нисмо имали обавезу. А ако мислиш на средства
од мађарског министарства, то није био конкурс него су се могле бирати неке од обавеза
што је мађарска држава примила на себе по записнику Мешовите комисије. Тако, по том
записнику, је ушло и 5 милиона од којих се сређују и евидентирају гробља у Барањи (4
гробља). Наведени су приоритети, ми смо навели једно 6-7 таквих, од тога је влада
одредила 2-3 која су вољни да финансирају. Сада је нова информација да су јавили да ће
финансирати евидентирање српских културно-историјских споменика на територији
Мађарске, до понедељка треба да предамо формалну конкурсну молбу на основу које би
требали да добијемо 5 милиона. Земаљска самоуправа ће предати конкурс, а матријал ће
саставити Пера Ластић и Коста Вуковић.
Александар Чанић: Зашто скупштина благовремено није обавештена да ће се тај конкурс
предати.
Љубомир Алексов: Има што има смисла, а има што нема смисла питати.
Александар Чанић: Ја волим да се све то напише. И како се сме расписати конкурс без
скупштинске одлуке.
― Више скупштинара одговара да нисмо ни конкурисали.
Александар Чанић: Је ли скупштина донела одлуку о томе. Ја молим да се то уведе тамо
у записник.
Милица Павлов: Могу ли да одговорим.
Александар Чанић: Не треба да одговори.
Милица Павлов: Наиме, јавни тендери за извођачке послове су онда обавезни да се
објаве у јавном гласилу
Љубомир Алексов: Неће то, није то његово питање. Питао је зашто смо ми конкурисали
да добијемо паре.
Милица Павлов: Не, ако имате вредност од мање од 15 милиона форинти, нисмо у
обавези да распишемо јавни тендер. Онда можете да покупите понуде и у неком кругу да
направите редослед.
Александар Чанић: Моје питање је и даље, је ли скупштина обавештена о томе за овај
јавни конкурс. Да ли је икаква одлука донета у вези томе унапред, не уназад сад, него
унапред.
Милица Павлов: Објашњавам вам да до 15 милиона форинти нисте дужни да објавите
конкурс.
Љубомир Алексов: Скупштина је благовремено била обавештена о томе да смо добили
ова средства од министарства. Постоје правила како се могу користити добијена државна
средства. Могли смо да тражимо три понуде, нема потписаног уговора, ништа није
накнадно, све је унапред, ми смо припремили једну одлуку скупштине. Било је расписано
на нашем сајту, доступно свакоме, да је овај посао отворен. Три фирме су нашле и предале
своју понуду, а од те три је један стручњак написао мишљење која је најбоља понуда. Сада
скупштина треба да донесе одлуку ако жели са тим да се бави. Ако не жели, паре
пропадају, односно нећемо их ни добити. Хтео сам сада да коментаришем оваква питања,
али ипак нећу.
Александар Чанић: Господин председник је сада рекао да је то било обавјештено на
сајту Бог зна колко времена. Моје је питање, пошто не улази сваки, сваки дан тамо на том
на сајту, колко је дана била објављена на сајту.
― Добија одговор да је било објављено месец дана.
Александар Чанић: Зашто није објављено у Српским народним новинама. Зашто
скупштинари нису о томе обавештени, то је и даље моје питање. Ко би требало и шта да
ради за нашу заједницу. То би требало јавно да се разгласи у Српским народним
новинама, да се већа јавност о томе може да ...
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Љубомир Алексов: Српске недељне новине мађарски предузетници вероватно још мање
гледају него наш сајт који је на мађарском језику објавио ове могућности. Могли смо да
урадимо и то да апсолутно не објавимо, него из неког именика узмемо три фирме и
тражимо понуду. Ишли смо на много већу јавност, мислим да ни у једном сегменту нисмо
прекршили важеће прописе, тако да овим закључујем ову дискусију. Ако неко има
суштинске примедбе нека постави питање, ако не онда да гласамо.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о вредновању пристиглих конкурса за
обнову некретнине у улици Нађмезе 49. у Будимпешти.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 15
гласова за, против 1, уздржани 0, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 104/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о вредновању пристиглих конкурса за обнову некретнине у ул. Нађмезе 49.

Скупштина Самоуправе Срба у вези конкурса за другу фазу обнове
некретнине у улици Нађмезе бр.49. проглашава понуду фирме Етна
Кфт у бруто износу од 7 милиона форинта за најповољнију, и
овлашћује свог председника да склопи предузимачки уговор о
извршавању радова.
Рок: по смислу
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Тачка 15. Одлука о молби Катедре за славистику универзитета ЕЛТЕ, Будимпешта
Љубомир Алексов: Обе комисије су имале на дневном реду.
Игор Рус: ФКК је разматрала, али смо рекли да скупштина треба да одлучује о оваквим
стварима. Пошто је и стипендија већ била на дневном реду, према оригиналном предлогу
је била само за ЕЛТЕ, а данас смо то проширили модификацијом. Онда смо рекли ако
финансирамо студенте, не треба и ЕЛТЕ, али после данашње модификације скупштина
треба да одлучи у вези ЕЛТЕ. Износ који се тражи је изузетно висок, реално што им је
најпотребније, по нашим информацијама, су столови и столице, а остале ствари нису
толико битне.
Јованка Ластић: Одбор за школство је разматрао, већ у Помазу сам рекла да би било
добро да се направи листа приоритета или вредности. Међутим, после одлуке о више
милиона форинти мислим да је ово смешна сума, не оригинална него ова у предлогу
одлуке. И ја сам гледала да су столови и столице, а то је око 200.000.-. Не знам, после ових
7,3 милиона ово није сума.
Игор Рус: У задњих годину дана се стално бавимо са овом молбом, тако да би једном
требали да је решимо. Да не буде опет на следећој скупшинској седници.
Димитрије Ластић: Молба катедре је иреална и не треба да дамо ни пребијену пару.
Имам информацију да када је пређашњи ректор ступио на радно место, себи је обезбедио
намештај за 30 милиона. Филилошки факултет за докторске ствари добија одређену суму
и без проблема може да финансира те ствари које се траже. Кажем да је то иреално и
некоректно и није лепа ствар да универзитет од српске самоуправе моли такве ствари из
другог буџета.
Нада Ђурић: Питала би Петра да ли су услови осталих студената бољи него на
славистици.
Петар Михли: У оно време кад сам студирао, боље и да не причам о условима.
Јованка Ластић: Перо, да ли ћете то користити искључиво вас петоро-шесторо.
Пера Богдан: На целој славистици нас има двадесетак, да, ради се о соби 104. Ради се о
тој соби и њеном опремању столовима и столицама. То је искључиво српска соба.
Љубомир Алексов: Био сам скоро на катедри и истина да немају нормалну столицу на
коју може да се седне. И најсиромашнија сеоска школа има боље услове. И ово спада у
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ону категорију, када смо расправљали пре два сата, где су и докле границе наше заједнице
и да ли и кога сматрамо да је део заједнице. Да ли самоуправа и у којој мери жели или не
жели да финансира поједине сегменте ове заједнице. Мало пре су многи били врло
великодушни и 7 милиона им се чинило да је мало за решавање проблема, сада водимо
озбиљну дискусију за 200-300 хиљада. Разумем и господина Ластића, али безобразно је
оно на чега је принуђена наша катедра да тражи. До сада нису тражили ништа, па смо
предложили да једном изађемо у сусрет, да покажемо и факултету, а можда мало и читавој
мађарској јавности да је и славистичка и српска катедра део наше заједнице и да иза њих
стоји наша заједница. Ако тако гледамо, тражена свота није ни толико огромна, не знам
какв ефекат ћемо постићи, али моћемо покушати.
Димитрије Ластић: Познавајући ситуацију на универзитету, ко добије и шта добије
зависи од ауторитета катедре. То показује и на каквом нивоу је славистичка катедра. Био
сам на више катедри и видео како су опремљене намештајем и другим. Не волим то, да
ако нисам ефективан, молим од другога. Они би то другачије требали да среде. Када би
тражили стручне српске књиге, то бих могао подржати, али за намештај и друго не бих
дао ништа. Реално гледано, то се обезбеђује без икаквих проблема.
Јованка Ластић: Александрова прва идеја је бија да треба увести стипендију јер тиме
чиниш смер привлачним и конкурентним, а затим да се обнови намештај у циљу
побољшања услова. Треба видети и чути њихово присуство, а не да се јављају само када
им нешто треба.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о молби Катедре за славистику
универзитета ЕЛТЕ, Будимпешта.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 14
гласова за, против 1, уздржани 1, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 105/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о молби Катедре за славистику универзитета ЕЛТЕ, Будимпешта

Скупштина Самоуправе Срба пружа финансијску помоћ у висини од
300.000.- форинта Катедри за славистику
и балтичке језике
универзитета ЕЛТЕ у Будимпешти, за куповину столова и столица.
Употребу финансијске помоћи треба потврдити кратким извештајем
уз прилагање копија рачуна.
Рок: 31. децембар 2012.
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Љубомир Алексов: Напомена: тај намештај је наше власништво, ми им дајемо на
коришћење.
Тачка 16. Принципијелна одлука о молби Српске самоуправе из Бате и Српске
православне црквене општине из Бате
Љубомир Алексов: Ради се о покретању школског аутобуса из Бате и околине. Предлог
одлуке сте добили, али имајући у виду да ће дешчански проблем однети све што нам
тренутно стоји на располагању, нисмо смели да напишемо предлог да се током децембра
купи комби за решавање проблема у Бати. Међутим, да имамо средстава на првом месту
би предложио куповину оваквог возила одмах, и да га дамо на располагање Батлијама.
После позитивног примера из северне регије, јавља се оправдани захтев и из јужне регије.
Треба да решимо проблем возила, Батлије примају на себе да обезбеде возача и примају
50% трошкова за гориво. То је коректна понуда, ако се има у виду да се у северној регији
скоро ништа и не плаћа (сем Помаза и скромних средстава из Чобанца). Предложили смо
да при планирању буџета за 2013. набавка возила има приоритет. Да подржимо молбу
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Батлија и нађемо решење за овај проблем. Ради се о деци која похађају ниже разреде,
значи да ће још дуги низ година похађати нашу школу.
Игор Рус: ФКК је разматрала на својој седници, а питање школског аутобуса би поставио
комплексно, подразумевам и „северну и јужну линију“. Иако је северна линија на неки
начин решена, потреба је већа од броја седишта, а за јужну линију ипак није толико
велика бројчана потреба као за север, да се евентуалнно изврши замена и постојећи
аутобус Мерцедес (са 18 седишта) покрива потребе јужне регије. О томе да се направи
анкета са освртом на следеће две-три године. За северну регију да се види већи аутобус,
ако се испостави да ће то економично функционисати, да ли је потребан аутобус од 30
седишта.
Јованка Ластић: Оно што је рекао председник ССМ је тачно и оправдано, а ситуација са
колегиницом која предаје српски у Бати (језик се предаје као предмет и није обавезан, од
1. до 8. разреда су сви заједно) није задовољавајућа, ви је сигурно познајете, она је
Украјинка и не могу да дефинишем којим језиком говори. Почела су да долазе деца из
Бате, има заинтересованих и долазили би и већ у основну школу. Тиме се решава проблем
да се не изгубе после забавишта, а друго, за гимназију је већ касно ако не владају добро
српским језиком. То би била дугорочна инвестиција и могућност проширења подручја
које наша школа покрива. Зато сам била можда и револтирана у вези доделе оних 7
милиона, јер су то неповратна средства. Те паре смо могли на хиљаду паметнијих начина
да потрошимо, али то је сада готова ствар. За мене би било решење, о томе смо
разговарали током лета, да се евентуално Културном центру купи неки већи комби али
још у категорији личног возила, а да се тај Фијат Дукато који је у још релативно добром
возном стању за почетни циклус користи за јужну регију. Може ли се за 1,5 до 2 милиона
Културном центру купити неко коришћено возило, има ли неких средстава у буџету.
Милан Ђурић: Батлије су биле веома коректне, родитељи су рекли да би радије плаћали
за школски аутобус за превоз деце у Будимпешту. Само онда можемо реално да сагледамо
колика је потреба за аутобусом ако не буде скроз за џабе, ако не мора да се купи месечна
карта за БКВ.
Љубомир Алексов: Сви смо убеђени како су ти школски аутобуси позитивни и постоји
велика потреба за њима, чули смо једну опцију за решење.
Александар Чанић: Ако смо већ помогли Помазу да се тај проблем реши, а господин
Ђурић је понудио аутобус, ја мислим да би се могло тако решити.
Љубомир Алексов: Имам овде десетак понуда о разним возилима. Већ за 1,5 милиона
могу да се купе врло добра возила, а за 2 милиона форинти чак такав Фијат Дукато који је
много млађи од нашег. Не морамо одамах да размишљамо о 10-20 милиона, јер оно што је
Игор предложио за већи аутубус, ми читаву годину или две покушавамо од матице да
добијемо један аутобус. Мађарско министарство нам је чак понудило један аутобус за 55
особе, али то је за наше потребе превише а и одржавање кошта веома много. Ако би
нашли решење до 2 милиона форинти, онда би можда одмах модификовали оригинални
предлог буџета за 2013. јер није свеједно да ли се деца возе од јануара (уместо код МАВ-а
по хладноћи) или од маја. Ако све иде по плану, следећа скупштинска седница треба да
буде крајем фебруара, када се усваја буџет, ако се нађу средства да се решава питање
аутобуса, а ако остане оригинални предлог Батлије пре марта-априла немају возило, а
Фијат Дукато практично стоји на располагању. Можемо покушати да нађемо решење да
они добију то возило пре пролећа, а за Културни центар да узмемо неко возило или
изнајмљујемо по потреби. Да Дукато крене од јануара, да видимо да ли има потребе. Малу
децу треба у специјално седиште, тај ризик не смемо да примамо на себе.
Сада покушавамо са Фијат Дукатом, а за Културни центар решавамо у буџету
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да се за потребе довожења и одвожења
деце из Бате у школу у Будимпешти стави на располагање возило Фијат Дукато, а да се
питање возила за Културни и документациони центар решава у буџету за 2013. годину.
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Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 16
гласова за, против 0, уздржани 0, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 106/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о школском аутобусу за јужну регију

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској прихвата да се за потребе
довожења и одвожења деце из Бате у школу у Будимпешти стави на
располагање возило Фијат Дукато, а да се питање возила за Културни
и документациони центар решава у буџету за 2013. годину.
Рок: по смислу
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Тачка 17. Одлука о коришћењу финансијске помоћи из матице
Љубомир Алексов: Иако смо одлучили да тражимо модификацију одлуке из Београда,
ипак треба да разговарамо о овоме јер смо малопре изгласали да иде обнова у Нађмезе
улици за 7 милиона, од чега имамо 5 милиона од мађарске државе и 2 милиона би требало
да обезбедимо на терет ових средстава. Оно што може да се одложи су трошкови
УНЕСКО пројекта јер онда нисмо знали за 5 милиона које ћемо добити од мађарске
државе, на томе раде Пера Ластић и Коста Вуковић а пројектом је обухваћена ковинска
црква за коју се планира да буде део светске баштине. Ових 4,2 милиона за Батању су
исплаћена, јер је то било неопходно да се заврши друга фаза инвестиције. Без тога школа
не би могла да добије дозволу за функционисање. Ових 1,9 милиона се односи на друго.
Суме од 4,2 милиона за Батању и 2 милиона за Нађмезе би сада требали да изгласамо, јер
су ти трошкови делом исплаћени из других извора. Остаје део од око 6,5 милиона у
резерви. Данашња модификација је: Батања 4,2 милиона; Нађмезе 2 милиона; трошкови
УНЕСКО пројекта и трећу фазу за Батању (поготову што пројекат за трећу фазу није
добио подршку од надлежних органа и неће започети ове године) сада нису толико битни.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о расподели добијених средстава из
матице.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 15
гласова за, против 1, уздржани 0, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 107/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о расподели средстава из матице

Скупштина Самоуправе Срба расподељује добијена средства из
матице у износу од 45.000.-евра на следећи начин:
Назив
Батањска двојезична српска
основна школа и забавиште
Батањска двојезична српска
основна школа и забавиште

Будимска епархија
Самоуправа Срба у
Мађарској
Разлика
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Циљ
Пројектни трошкови за 3. фазу
Реализација
инвестиције
прописане
службом за заштиту од катастофа и
природних
непогода
(аутоматско
одвођење топлоте и дима, аутоматски
противпожарни
систем,
изградња
противпожарног прикључка за воду)
Трошкови UNESCO пројекта
Обнова некретнине у Нађмезе улуци
бр.49
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Износ
1.900.000 Фт
Одлаже се
4.200.000 Фт

3.500.000 Фт
Одлаже се
3.200.000 Фт
2.000.000 Фт
6.600.000 Фт

Рок: по смислу
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Тачка 18. Одлука о додељивању Светосавске награде и Повеље Сава Текелија

ЗАТВОРЕНИ ДЕО СЕДНИЦЕ
Тачка 19. Разно
Љубомир Алексов: Када је овде био премијер Србије Ивица Дачић имали смо могућност
да се у згради амбасаде Србије на кратко сретнемо са њим и да му изнесемо главне
проблеме који тангирају српску заједницу. Он је то пренео мађарским партнерима и после
тога је Орбан Виктор именовао државног секретара (Мађар Левенте) који је задужен за
решавање проблема српске заједнице у Мађарској.
Та особа је задужена за
спољнополитичке односе и координира све ствари које треба да се решавају, захваљујући
његовој координацији а поготову налогу премијера неке ствари су кренуле са мртве тачке.
Једно од тих је да се четврто уредничко место у МТВ вратило нашој заједници и неко
треба да се именује, највероватније се Ђорђе Шибалин враћа натраг. За све проблеме смо
имали писмени одговор, а што се тише школства то је од Хофман Роже, било је назначено
да се приликом спровођења законских промена у мађарском школству неће захватити
српске школе у Мађарској, били смо мирни јер смо и од Чабе Латорцаија, заменика
државног секретара имали исту информацију да неће комадати мањинске школе.
Међутим, пре два дана се у СОШИГ-у у Будимпешти појавила комисија и најавила да не
само да ће се забавиште одвојити од наше комплексне институције, а пошто не одговара
ни основним условима АНТС-а највероватније ће да се исели из те зграде. Прелазни закон
не прописује да се усаглашава са партнерима, практично нико нема право вета да ово
спречи. То је апсолутно супротно у односу на оно што су нам до сада говорили. Ми смо
одмах јавили г-дину Мађар Левентеу који је обећао да ће да ургира, а свакако би тражили
од скупштине да овласти Одбор за школство да припреми једну модификацију закона и да
се тражи да се то стави на дневни ред парламента, у интересу да се сачува комплексност
наше школе на тргу Ружа. О томе ћемо детаљније када се Јованка врати у салу.
Борислав Рус: Ми смо имали седницу у Будимпешти где смо одлучили да смо
заинтересовани да Српска основна школа, забавиште и ђачки дом независно од промене
власника остају и даље јединтвена институција. То чемо послати властима у Будимпешти
и надлежнима народносног школства.
Јованка Ластић: До сада смо сви ми педагози, а и остали, мислили да се независно од
промене закона неће дотицати мањинског школства. Од 1. јануара се много тога мења.
Највећи проблем је за школу у Будимпешти, на батањску школу се то не односи јер је
власник школе земаљска самоуправа, а дешчанска и ловранска школа функционишу као
школе чланови окружног система школа (tagiskola). По новом закону се губи појам
мултифункционалне образовне институције (többcélű oktatási intezmény), што значи да се
из свих тих институција издвајају забавишта и остају у власништву и одржавању локалне
самоуправе. Имате струку, то су педагози, њихове плате, и има одржавање, то је плаћање
струје, воде, техничког особља, куповина потрошног материјала, и трећа ствар која се
раздваја је кухиња- обезбеђивање исхране за децу.
Прво, хоће да нам узму забавиште. Код мене су биле две госпође које су рекле да ће
последња скупштина главог града у овој години бити 12. децембра, оне до 10 деце0бра
06ра14 да направе нови основачки лист за забавиште и да модификују оснивачки лист
школе из којег ће да изваде забавиште. Други део проблема је да српско забавиште у
стриктном смислу не задовољава ни једну законску норму, оно не сме да буде на спрату,
мора да буде изоловано, да располаже одређеним бројем просторија и да има адекватан
мокри чвор. Један део школског дворишта је ограђен и користи га искљушиво забавиште,
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у видео-сали и просторији за кружок библиотеке су се направиле две просторије за
забавиште, а од ВЦ-а уз библиотеку направљен је један мали мокри чвор за децу. Овако у
склопу наше школе можда и може да функционише, али онога момента када постане ново
забавиште ниједна хигијенска служба неће издати дозволу за коришћење. Онда или ће
требати да уложе паре, што они неће, а и могућности су скучене, више нема где. Друга
опција је да ће узети и извадити забавиште и однети га на неко друго место, што је врло
неповољна опција за нас. Свесно сам улагала у забавиште, јер је то база за основну школу.
Формирани су школски окрузи и било је да ће мањинске школе ићи на регионални ниво,
ако су тачне информације до којих смо дошли, уврстили су нас у седми кварт. То је опет
врло лоше за нас, јер остајемо на локалном нивоу где постоји један сукоб интереса, а
њихов интерес је да нас што мање помажу и финансирају. Следећи проблем је
привређивање, по новом закону ни једна школа не може да буде самостална што се тиче
привређивања и улазимо у те центре. Знате да ми имамо кухињу, сами кувамо, то се укида
и за било шта, нпр. замену обичне сијалице тражимо од њих, практички ће нас
онемогућити у свакодневном животу. Настаће чудна ситуација, три послодавца ће бити у
институцији. Исхрана деце ће остати код самоуправе, онима који раде у кухињи ће
надлежна бити дата самоуправа, техничко особље (спремачице, портири, мајстори за
одржавање, итд.) спадају под образовни кварт, а педагозима ја остајем послодавац али с
минималним ингеренцијама јер ће се позиција директора у потпуности испразнити. Више
пута смо од надлежних добијали обећања да ће се модификација закон вршити у том
смислу да ће одређене школе бити изузете (специјалне школе и мањинске), али за
мањинске школе у последњи час то није задржато, одн. нису изузете.
Многе мањине су преузеле своје школе и зато ми код Батање немамо таквих проблема јер
је власник земаљска самоуправа. У Ловри су ионако већ одвојени, а и у Десци је слично.
Слично је код Хрвата, али код њих забавиште остаје у истој згради и исти је власник, а
код нас забавиште остаје код главног града, а школа је код државе.
Оне госпође из главног града су нагласиле да оне не желе ништа да растурају, али су по
закону дужне да изврше раздвајање, направе оснивачки лист и поднесу 12. децембра на
седници.
Јучерашњим даном смо морали да укинемо текући рачун, значи од 2. децембра 2012.
имамо прелазни, технички рачун који се води код главног града, тако да никакве уплате
нема смисла тражити јер није сигурно да ће те паре доћи до нас. Ситуација је алармантна.
Ако исхрана деце буде код самоуправе, можда ће нам укинути кухињу и да ће нам као и за
друге мађарске школе довозити храну спреману у неким народним кухињама где се кува
за више хиљада људи. Треба оштро да наступимо у заштити наших интереса.
Још као информацију, док смо били у Београду на усавршавању педагога, разговарала сам
са мађарским амбасадором, знало се за промене али са тиме да наша школа буде изузета,
амбасадор нас је подржао и рекао да се и Мађари у Војводини спремају да траже од
српских власти да отворе нови тип основне школе интернатског карактера, па онда може
да се позива на реципроцитет. На висиком политичком нивоу се обећава да ће све бити у
реду, а доле на нивоу оперативе се иде по зацртаном плану. Питала сам Мађар Зиту шта је
са правом сагласности, а она је рекла да по закону немамо никакво право давања
мишљења, а камоли сагласности.
Борислав Рус: По закону о народностима имамо право. Ја би предложио, свеједно ако
буде 28. децембра и буде алармантна ситуација, да одржимо скупштину и заузмемо став.
Љубомир Алексов: Не можемо да чекамо до 28. децембра, данас треба две ствари
свакако да одрадимо. Једно, данас да изгласамо протест да оно што се ради није у складу
са обећањем- гаранцијом које су српска и друге мањинске заједнице добиле да се
мањинско школство неће приликом реформе мађарског школства третирати као
колатералн штета. Треба да протестујемо на свим могућим нивоима, а да с обратимо и
матици преко амбасаде а и директно. Скупштина треба да овласти Одбор за школство да
припреми и иницира у име скупштине измену закона, и то још пре Божићних празника.
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Мањинске школе треба да се изузму, као и специјалне школе, са списка на који се односи
закон о реформи школства. Имамо такво право да иницирамо измену закона у парламенту,
макар и путем надлежног министарства.
Сеоба забавишта се вероватно неће десити одмах почетком године, него крајем школске
године. Имамо веома кратак период да се ту нешто учини, поменути Мађар Левенте је
прекјуче изјавио да ово више није стручно питање, него политичко, српска школа не може
да претрпи ове штете и он ће у оквиру премијеровог уреда учинити све да се нађе решење,
да се забавиште не одвоји од српске школе. Латорцаи и Гловицки су разговарали на ову
тему, на одређеном нивоу мађарске владе постоји воља, а питање је да ли су државни
секретари доста јаки за то да наш став донесу до одговарајућег нивоа где ће на крају да се
изгласа та одлука.
Јованка Ластић: Постоји једна опција коју је Мађар Зита напоменула, да ли би земаљска
самоуправа преузела забавиште. Само забавиште! Ту је реч о принципу, ради се о највише
пет установа које још нису у власништву земаљских самоуправа, а мултифункционалне су
и имају забавиште. И о томе скупштина треба да размишља, не сада него у скорој
будућности. Једино умирујуће решење би било када би смо постигли неки договор са
мађарским властима да и будимпештанску школу преузме земаљска самоуправа, као и
батањску, али наравно, са другим финансијским гаранцијама, јер док је у Батањи реч о
десетинама милиона, дотле је у Будимпешти реч о стотинама милиона, и то самоуправа
сама по себи не може да издржи. Пазите, педагози остају код државе, самоуправи не треба
свих тих 300 и нешто милиона јер ће сви педагози примати плату преко ризнице. Реч је
„само“ о стотињак милиона који требају за функционисање.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да Скупштина ССМ изрази свој протест
зато што није одржано обећање- гаранција које су српска и друге мањинске заједнице
добиле, да ће се мањинско школство као и специјалне школе, приликом реформе
мађарског школства изузети са списка мађарских школа на које се односи закон о
реформи школства.
Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12
гласова за, уздржани 0, против 0, (једногласно) усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 114/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о изражавању протеста због реформе школства у Мађарској

Скупштина ССМ изражава свој протест зато што није одржано
обећање–гаранцијакоје су српска и друге народносне заједнице
добиле, да ће се мањинско школство као и специјалне школе,
приликом реформе мађарског школства изузети са списка школа на
које се односи одредба закона о раздвајању вишефункционалних
установа.
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да Скупштина ССМ овласти Одбор за
школство ССМ да припреми и иницира у име скупштине модификацију закона и да тражи
да се то стави на дневни ред парламента. Модификацијом закона мањинске школе, исто
као и специјалне школе, треба да се изузму са списка мађарских школа на које се односи
закон о реформи школства
Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12
гласова за, уздржани 0, против 0, (једногласно) усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 115/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о давању овлашћења Одбору за школство ССМ да иницира модификацију закона
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Скупштина ССМ даје овлашћење Одбору за школство ССМ да
припреми и иницира у име Скупштине ССМ модификацију закона и
да тражи да се то стави на дневни ред парламента.
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије
Љубомир Алексов: Борислав Рус је хтео нешто да каже у вези диференцијалног
финансирања (feladatalapú támogatás).
Борислав Рус: Ту је уредба о диференцијалном финансирању (feladatalapú támogatás), реч
је о тачкама 6. и 7. Позивајући се на Закон о државном буџету, уредба прописује да се
финансијска помоћ реализује до 31. децембра, или да се прималац помоћи обавезује да
остатак потроши у текућој години. Раније се могло аутоматски пренети до 31. јуна у
следећу годину. Тачка 6. говори о враћању средстава, ако не потрошим до 31. децембра
треба да вратим средства која су остала, или могу да пренесем уз примање обавезе. Они те
паре које се односе на целу календарску годину, нпр. главноградска самоуправа је те паре
добила у октобру. Значи да је ефективно скратила на три месеца. Хитно се треба обратити
законодавцу да би то променио, да би се рационално, сразмерно према задацима и на
време реализовали своје програме и да не морамо у задњим данима календарске године да
склапамо споразуме и обавезујемо се да би пренели средства у следећу годину. По
квартовима знам да су неки добили у септембру, а ми смо добили у октобру. Треба
погледати на чега се тачно позивају у Закону о државном буџету. Како одређују нашу
делатност и за који период је везују. Ми за ову помоћ сматрамо да је накнадно
финансирање, а она би требало да обезбеди равномерно функционисање током целе
године. Где је ту аутономија, како ми можемо да одлучујемо, како могу рационално да
планирам, јер је и Векерле фондација каснила, одлуке о конкурсима су доношене у мају,
док дође до исплате пробију се сви рокови, па не можемо да реализујемо стварни буџет
као народносна самоуправа. Тражим од земаљске самоуправе да дамо предлог
законодавцу.
Љубомир Алексов: Значи предлог је да иницирамо промену ове уредбе.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да се за иницира модификација Уредбе о
диференцијалном финансирању (feladatalapú támogatás), односно начину реализације
финансирања.
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12
гласова за, против 0, уздржани 0, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 116/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о иницијативи за модификацију Уредбе о диференцијалном финансирању

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској прихвата да се иницира
модификација Уредбе о диференцијалном финансирању (feladatalapú
támogatás), односно начину реализације финансирања.
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије
Александар Чанић: Прошле седнице нисам могао да реагујем на неке ствари што је
председник изнео, оћу да одговорим на та питања. Треба да има неки материјал на сајту,
гледали смо шта има о томе, где је Српска самоуправа Ерда регистрована. На сајту,
колико ја знам, о нашој самоуправи не постоји ништа. Значи неке материјале што сте
изнели, то сте ви по својој глави, и неђе скупили. Ко тој самоуправи плаћа телефоне,
интренет, кабловску телевизију. Има ли одговарајући уговор са локалном самоуправом.
Могу скупштину да обавијестим о томе. Годинама, и то дуго низ година био проблем да
од ерданске самоуправе нијесмо добили просторију. Односно оно просторију што су били
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понудили ми смо могли да користимо само преко недеље и то у одређено вријеме. А ми,
као неплаћени заступници могли смо да се састајемо углавном суботом и недељом. То је
годинама било. Да би тај проблем ријешио, ја сам предложио мој стан лични да буде
сједиште, и завели смо као сједиште ерданске српске самоуправе. Ја се због тога и данданас захваљујем мојој политичкој, ето и тај ....не кажем, што је преузео на себе. Ако је
проблем, да док смо имали пара, сад већ одавно немамо за то да плаћамо своје телефоне,
евентуално интернет и кабловску телевизију због српских програма, онда смо ту стварно
криви. Али колко ја знам, српска земаљска самоуправа још од 94-95 године кад смо се
први пут основали, дала је обећање о томе да ће да нам обезбједи рачунаре, средства и све
то. То до дана данашњег, ништа од тога се испунило није. Значи, ми што имамо тамо
средстава, то смо од наших скромних средстава скупили. Значи, одговор на питање
господина председника, тачно је то да је сједиште на моју адресу и тачно је да док се
имало пара плаћао телефон. Не знам ако је то проблем, да једна мањинска самоуправа
плаћа свој телефон и то, онда стварно ту је ето приблем тај нерешив био. Мого би ту и о
другим стварима али то ћу тек после кад се овај записник по мојој молби прегледа и
направи овај исправни записник што ја сматрам да је исправан. Хвала, ја сам толико хтео.
И још једна молба, што молба канцеларији. Тачно је да у СМС-у стоји да рок је 8 дана
прије заседања да се пошаље те материјале. Ја мислим да ипак није коректно да ви стално
сачекате тих 8 дана или 5 дана или прије тога шаљете. Више стотина страница и те
материјале, барем ја, можда сам ја глупљи од других, ја то не знам, не могу да прегледам.
Ми, ја мислим сви, радимо друге послове и преко тога можда немамо толико времена. И
зато што дођем, или дођемо као што видимо и други неприпремљени за ове ствари, је
помало и кривица и канцеларије. То што је закон да прије 8 дана, то не значи да ви прије
тога не можете да пошаљете материјал. Ако имате тај материјал, моја је молба да га
пошаљете прије да би се могли боље припремити на ове сједнице.
Тачно је и то, што је господин председник реко, да ми још нијесмо склопили тај уговор са
мјесном самоуправом. Ми нијесмо шћели ултиматум да прихватимо. Нама је то
ултиматски стављено прије, остали су, ово има да прихватите или нећете имати оних
средстава што вас дјелују, узећемо чак, тако је било, и ових 210.000.- што држава даје. Е
ми тај ултиматум, тачно нијесмо прихватили, нити га можемо сад прихватити. И зато ми
немамо ту, а због тога ја мислим да ми не треба да се стидимо. Ако неко ултиматски
прихвата уговор, што је уговор, начи само у себе датира да је уговор, да је између двије
стране некакав договор. А ту није апсолутно имало договора. Оно што је нама ерданска
самоуправа послала, то је ултиматски послала. Или прихваташ, или ти одузимамо
средства.
Љубомир Алексов: Још неколико информација.
―Обраћам вам пажњу, мада мислим да се објавило и у нашим новинама, Министарство
људских ресурса током децембра објављује конкурс за 2013. годину, рок за конкурисање
за културне манифестације је 10. јануар 2013.
Значи да ће се можда раније доћи до средстава, расподељује се знатно мање пара, ЕПЕР
систем конкурисања се није мењао.
―Светосавска академија и прослава се планирају за 26. јануар 2013. Место одржавања је
Дом културе Бугара у Вагохид улици. Улаз на академију и коктел је слободан, музика је
обезбеђена за целу ноћ, вечера није обавезна, али је потребно резервисати бесплатне
улазнице да би знали тачан број гостију, сала може да прими 180 особа а од трегедије у
Вест Балкану се строго конктролишу манифестације са великом посетом. Највероватније
да ће свирати тамбурашки оркестар из Суботице.
―6. децембра самоуправа и новине иду на судско рочиште у вези тужбе господина
Чанића који је тражио исправке у вези чланка који је обавештавао о скупштинској
седници одржаној у мају месецу.
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―Предлог је да скупштина у новинама изнесе свој протест у вези пресуда донесених у
Хагу. Чита текст предлога одлуке. Када смо ово дефинисали, у питању су били само
Готовина и Маркач, а сада су ослободили и Харадинаја, и тиме оправдавају њихове
злочине.
Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да се изрази протест у вези пресуда
донесених у Хагу, и да то објави у Српским недељним новинама..
Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12
гласова за, против 0, уздржани 0, усвојили следећу одлуку

Одлука бр. 117/2012. Скупштине ССМ (01.12.2012.)
о изражавању протеста у вези пресуда донесених у Хагу

Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској је са неверицом примила
вест да је жалбено веће међународног кривичног суда за бившу
Југославију донело ослобађајуће пресуде хашким оптуженицима
којима се судило за злочине против човечности и кршење закона и
обичаја ратовања.
Овим срамним пресудама Хашки суд је показао да је у питању
политички суд коме је најмање стало до правде и до права.
Нечасна и неправедна пресуда, која се само да оправдава злочинце,
него и умањује – па и поништава злочине, свакако не иде у прилог
процесу помирења у овом делу Европе, него тај процес одлаже за
нека будућа времена.
Рок: одмах
Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ
Љубомир Алексов: Захваљује свим члановима на сарадњи и присуству на седници ССМ
и затвара седницу у 16:30 часова.

НАПОМЕНА

Део записника су такође: Позивница; Листа присутних; Информације о стању газдовања
ССМ и њених институција у прва три квартала 2012. године; концепција буџета ССМ и њених
институција за 2013. годину; Модификација буџета ССМ и њених институција за 2012. годину;
Молба за финансијску помоћ у вези финансирања изградње
Културног, образовног и
духовног центра Свети Сава у Десци; Предлог модификације статута Самоуправе Срба у
Мађарској; Предлог Правилника о руковању финансијским средствима ССМ и њених
институција; Предлог Правилника о „Српској стипендији за студенте“; Предлог Правилника за
јавну набавку Самоуправе Срба у Мађарској; Предлог плана за јавну набавку за пројекат
„Прва фаза прибављања услуге издавача у оквиру отвореног пројекта TÁMOP – TÁMOP3.4.1.A-11/1-2012-0002“ која је отворена, односно „Друга фаза прибављања услуге издавача у
оквиру пројекта TÁMOP – TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002“ за коју није обавезно оглашавање у
процесу преговарања; Предлог плана за јавну набавку ССМ за 2013. годину; Предлог плана за
јавну набавку Српског педагошког и методолошког центра за 2013. годину; Предлог плана за
јавну набавку Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта за 2013. годину;
Предлог модификације оснивачког листа Батањске двојезичне српске основне школе и
забавишта; Предлог педагошког програма Батањске двојезичне српске основне школе и
забавишта; Предлог плана унутрашње контроле (ревизије) за 2013. годину; Предлог уговора са
ревизором (унутрашњим контролором); Уговор са издавачем Алфа Прес Кфт у вези штампања
Српских недељних новина; Текст конкурса за радно место шефа канцеларије ССМ; Текст
конкурса за радно место шефа економата ССМ; Пристигли конкурси за обнову некретнине у
улици Нађмезе 49. и њихово вредновање од стране независног стручњака; Молба Катедре за
Скупштина ССМ
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славистику универзитета ЕЛТЕ, Будимпешта; Молба Српске самоуправе из Бате и Српске
православне црквене општине из Бате; Предлози за Светосавску награду и Повељу Сава
Текелија

Будимпешта, 1. децембар 2012.

___________________
Борис Бекић
записничар

____________________
Љубомир Алексов
председник ССМ
печат

_____________________
Игор Рус
оверилац записника

Скупштина ССМ

_____________________
др Димитрије Ластић
оверилац записника
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