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   НАЦИОНАЛНИ САВЕТ УКРАЈИНСКЕ 

             НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

          25230 Kula, Маршала Тита 119 

                Република Србија 

теl-fax: +381 25 725 531 e-mail: unr@neobee.net 

 

Број:  ЗА-91-11-2018 

Датум: 30.11.2018.год.                       

 

                                                            

З А П И С Н И К 
 

 

са 91. седнице Националног савета украјинске националне мањине одржане у Кули 

30.11.2018. године 

 

 
Присутни: Иван Кузма, Татјана Квасни, Филип Пронек, Далибор Пјекни, Наташа 

Петровић, Мирослав Хочак, Милош Катић, Ангела Фајси, Богдан Хемун, Никола 

Љаховић, Игор Шћурк, Славка Кањуга, Славко Барановски, Славко Микитишин, Петар 

Закамарок. 

 

Одсутни: Нема. 

 

Седница почела у 19:00 часова. 

 

Седницом председава најстарији члан савета Славко Барановски до избора новог 

председника Националног савета украјинске националне мањине. 

 

Записник са седнице води најмлађи члан савета Филип Пронек. 

 

Дневни ред: 
 

1. Избор председника Националног савета украјинске националне мањине; 

 

 

1. Избор председника Националног савета украјинске националне мањине 
 

На основу члана 19. став 1. Сатута Националног савета украјинске националне мањине, 

председавајући је дао предлог да савет бира председника тајним гласањем. 

Са  7 гласова „За“, Национални савет није прихватио предлог. 
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На основу члана 19. став 5. Сатута Националног савета украјинске националне мањине, 

Иван Кузма је доставио у писменој форми предлог потписан од стране 8 чланова савета да 

савет бира председника јавним гласањем. 

Са 8 гласова „За“, Национални савет је донео одлуку број О-91-1/1-11-2018 да се 

председник савета бира јавним гласањем. 

 

Иван Кузма је председавајућем доставио у писменој форми потписан предлог од стране 8 

чланова Савета да Никола Љаховић из Сремске Митровице буде изабран за председника 

Националног савета украјинске националне мањине.  

 

Милош Катић је председавајућем доставио у писменој форми потписан предлог од стране 

6 чланова Савета да Мирослав Хочак из Новог Сада буде изабран за председника 

Националног савета украјинске националне мањине. 

 

На основу два пристигла предлога, и одлуке број О-91-1/1-11-2018 да се председник 

савета бира јавним гласањем, председавајући је ставио на јавно гласање предлоге: 

 

Предлог 1 – Предлог да Никола Љаховић из Сремске Митровице буде изабран за 

председника Националног савета украјинске националне мањине. 

 

Са 9 гласова „За“, 6 гласова „Против“, Национални савет је прихватио предлог да Никола 

Љаховић из Сремске Митровице буде изабран за председника  Националног савета 

украјинске националне мањине. 

 

Предлог 2 – Предлог да Мирослав Хочак из Новог Сада буде изабран за председника 

Националног савета украјинске националне мањине. 

 

Са 6 гласова „За“, 8 гласова „Против“, 1 глас „Уздржан“,  Национални савет није 

прихватио предлог да Мирослав Хочак из Новог Сада буде изабран за председника 

Националног савета украјинске националне мањине. 

 

Након спроведеног гласања, председавајући је констатовао да је са 9 гласова „За“, 

Национални савет украјинске националне мањине је донео одлуку број О-91-1/2-11-2018 да је 

Никола Љаховић из Сремске Митровице изабран за председника Националног савета 

украјинске националне мањине. 

 

Избором Николе Љаховића за председника, Никола Љаховић је наставио са 

председавањем на 91. седници Националног савета украјинске националне мањине. 

 

1.1 – Избор секретара НСУНМ 

 

Председник савета Никола Љаховић је дао предлог да Далибор Пјекни из Куле буде 

изабран за  секретара НСУНМ. 

Без додатних предлога, са 12 гласова „За“, 3 гласа „Уздржан“, Национални савет је донео 

одлуку број О-91-1/3-11-2018  да је Далибор Пјекни из Куле изабран за секретара 

Националног савета украјинске националне манјине.  

 

 

 




