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-92-12-2018
Датум: 18.12.2018.год.

ЗАПИСНИК
са 92. седнице Националног савета украјинске националне мањине одржане у Кули
18.12.2018. године

Присутни: Иван Кузма, Татјана Квасни, Далибор Пјекни, Наташа Петровић, Мирослав
Хочак, Милош Катић, Богдан Хемун, Никола Љаховић, Игор Шћурк, Славка Кањуга,
Славко Барановски, Славко Микитишин,
Одсутни: Ангела Фајси, Филип Пронек, Петар Закамарок.
Седница почела у 18:40 часова.
Констатујући кворум, председник Савета Никола Љаховић је отворио седницу и дао је
предлог да се усвоји предложени дневни ред 92. седнице Савета.
Са 12 гласова „За“, Национални савет је усвојио дневни ред 92. седнице Савета.

Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Усвајање записника са Конститутивне седнице НСУНМ;
Усвајање записника са 91. седнице НСУНМ;
Усвајање Статута НСУНМ;
Избор заменика председника НСУНМ;
Избор чланова сталних одбора НСУНМ;
Заснивање радног односа председника и секретара НСУНМ;
Инвентарска комисија;
Одлука о избору независног ревизора;
Разно.
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1. Тачка – Усвајање записника са Конститутивне седнице
У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен записник са
Конститутивне седнице Савета.
Констатовано да су сви чланови новог сазива НСУНМ својеручно потписали
записник са Конститутивне седнице Савета.
2. Тачка – Усвајање записника са 91. седнице НСУНМ
У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен записник са 91. седнице
Савета.
Без примедби, са 12 гласова „За“, Национални савет је усвојио записник са 91.
седнице Савета.

3. Тачка – Усвајање Статута НСУНМ
У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен предлог Статута НСУНМ.
Председник Савета Никола Љаховић је отворио расправу о предлогу Статута НСУНМ.
Приступило се разматрању предлога Стаута члан по члан.
Члан 4.
Славко Барановски је дао предолог да:
Канцеларије Савета су:
1. Нови Сад, Јеврејска 33
2. Сремска Митровица, Булевар Арсенија Чарнојевића 45
3. Врбас, Његошева 21
Са 11 гласова „За“, 1 глас „Уздржан“, Национални савет је прихватио предлог.
Члан 15.
Мирослав Хочак је дао предлог да се члан 15. став 2. измени и гласи:
Савет бира председника Савета тајним гласањем осим у случајевима ако се поднесе
једна кандидатура за председника Савета, гласање се врши јавно.
Са 4 гласа „За“, 8 гласова „Против“, Национални савет није прихватио предлог.
Наташа Петровић је дала предлог да се члан 15. став 2. измени и гласи:
Савет бира председника Савета тајним гласањем. Савет може, већином од укупног
броја чланова Савета, одлучити да се председник Савета бира јавним гласањем.
Са 9 гласова „За“, 3 гласа „Против“, Национални савет је прихватио предлог.
Завршетком расправе о предлогу Статута, председник Савета Никола Љаховић је дао
предлог да се усвоји Статут НСУНМ са изменамана и допунама члана 4. и члана 15.
Са 9 гласова „За“, 3 гласа „Уздржан“, Национални савет је донео одлуку број О-92-3/312-2018 да се усваја Статут Националног савета украјинске националне мањине. Статут
ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли Савета.
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Даном почетка примене овог Статута НСУНМ, престаје да важи Статут који је усвојен
01.12.2014. године.
4. Тачка – Избор заменика председника НСУНМ
Усвајањем новог Стута НСУНМ, председник Савета Никола Љаховић је дао
предлог да се заменик председника Савета изабере по ступању на снагу новог Статута
НСУНМ, односно на наредној седници Савета.
5. Тачка – Избор чланова сталних одбора НСУНМ
5.1 – Одбор за културу
Председник Одбора за културу Славко Микитишин је доставио писмени
предлог да: Јелена Кузма из Врбаса, Стефан Семјанив из Сремске Митровице,
Надија Воротњак из Куле, и Александар Закамарок из Инђије буду именовани за
чланове Одбора за културу.
После краће расправе, са 11 гласова „За“, једна особа није гласала,
Национални савет је донео одлуку број О-92-5/1-12-2018 да се Јелена Кузма из
Врбаса, Стефан Семјанив из Сремске Митровице, Надија Воротњак из Куле, и
Александар Закамарок из Инђије именују за чланове Одбора за културу.
5.2 – Одбор за образовање
Председник Одбора за образовање Игор Шћурк је доставио писмени
предлог да Оља Станков из Врбаса, Славка Кањуга из Сремске Митровице, Надија
Воротњак из Куле, и Наталија Шарко Голубовић из Новог Сада буду именовани за
чланове Одбора за образовање.
После краће расправе, са 9 гласова „За“, 1 глас „Против“, 1 глас „Уздржан“,
једна особа није гласала, Национални савет је донео одлуку број О-92-5/2-12-2018
да су Оља Станков из Врбаса, Славка Кањуга из Сремске Митровице, Надија
Воротњак из Куле, и Наталија Шарко Голубовић из Новог Сада именују за чланове
Одбора за образовање.
5.3 – Одбор за обавештавање
Због одсутности председника Одбора за обавештавање Филипа Пронека,
имеовање чланова Одбора за обавештавање се одлаже за наредну седницу.
5.4 – Извршни одбор
Избор чланова Извршног одбора се одлаже за наредну седницу по ступању
на снагу новог Статута НСУНМ.

6. Тачка – Заснивање радног односа председника и секретара НСУНМ
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На основу одлуке Националног савета О-91-1/2-11-2018 о именовању председника
Националног савета и одлуке број О-91-1/3-11-2018 о именовању секретара
Националног савета, председник Савета Никола Љаховић је дао предлог да се са
председником Николом Љаховићем заснује радни однос, а са секретаром Далибором
Пјекни продужи радни однос. Радни однос би се засновао на одређено време до истека
мандата или престанка обавњања функције са нето платом председника Савета у
износу од 48000,00 РСД, и нето платом секретара Савета у износу од 39000,00 РСД.
Са 12 гласова „За“, Национални савет је донео одлуку број О-92-6/1-12-2018
да се са Николом Љаховићем, председником Савета заснива радни однос на одређено
време до истека мандата или престанка обављања фунције са нето платом у износу од
48.000,00 РСД.
Са 12 гласова „За“, Национални савет је донео одлуку број О-92-6/2-12-2018
да се са Далибором Пјекни, секретаром Савета заснива радни однос на одређено време
до истека мандата или престанка обављања фунције са нето платом у износу од
39.000,00 РСД.
7. Тачка – Инвентарска комисија
За извршење годишњег пописа нематеријалних улагања, опреме и ситног инвентара,
председник Савета Никола Љаховић је дао предлог да се формира пописна комисија у
саставу: Иван Кузма, Славко Микитишин и Далибор Пјекни.
Са 11 гласова „За“, 1 глас „Против“, Национални савет је донео одлуку број О-92-7/112-2018 да се формира пописна комисија у саставу: Иван Кузма, Славко Микитишин и
Далибор Пјекни.

8. Тачка – Одлука о избору независног ревизора
Националном савету су достављене три понуде за ревизију прихода и расхода
Националног савета украјинске националне мањине финансираних из републичког буџета
за 2018. годину.
Понуде су доставили:
1. „MC Global Audit” ДОО из Београда у износу од 120.000,00 РСД са ПДВ;
2. „PAN Revizija” ДОО из Новог Сада у износу од 141.600,00 РСД са ПДВ;
3. “Privredni savetnik-revizija” ДОО из Новог Сада у износу од 144.000,00 РСД са
ПДВ.
После краће расправе, председник Савета Никола Љаховић је дао предлог да се
прихвати понуда предузећа „MC Global Audit” ДОО из Београда у износу од 120.000,00
РСД са ПДВ
Са 12 гласова „За“, Национални савет је донео одлуку број О-92-8/1-12-2018 да се
прихвата понуда предузећа „MC Global Audit” ДОО из Београда у износу од 120.000,00
РСД са ПДВ, за вршење ревизије прихода и расхода Националног савета украјинске
националне мањине финансираних из републичког буџета за 2018. годину.
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9. Тачка – Разно
9.1 – Расподела средстава по Конкурсу „Веселка“ за IV квартал 2018. године
Одбор за културу старог сазива Националног савета је доставио предлог расподеле
средстава по Конкурсу „Веселка“ за IV квартал 2018. године. На основу текста конкурса и
потписаних уговора са учесницима конкурса, Одбор за културу је дао предлог да се
доделе средства:
1. КПД „Карпати“ Врбас – 24.449,13 РСД
2. ДНУК „Коломејка“ Сремска Митровица – 38.201,77 РСД
3. КУД „Иван Сењук“ Кула – 77167,57 РСД
4. УКЦ „Кобзар“ Нови Сад – 55.010,55 РСД
После краће расправе, Национални савет је прихватио предлог Одбора за културу и
констатовао испуњеност услова за исплату средстава за IV квартал 2018. године по
Конкурсу „Веселка“ у износу:
1. КПД „Карпати“ Врбас – 24.449,13 РСД
2. ДНУК „Коломејка“ Сремска Митровица – 38.201,77 РСД
3. КУД „Иван Сењук“ Кула – 77167,57 РСД
4. УКЦ „Кобзар“ Нови Сад – 55.010,55 РСД

9.2 – Уговор са мобилним оператером
На основу скорог истека претплатничког уговора са мобилним оператером „VIP
mobile” доо, Националном савету су достављене оквирне понуде мобилних оператера:
1. МТС – Телеком Србија – понуда у износу од 12.091,61 РСД са телефонским
апаратима Тесла 3.4.
2. “Telenor” - понуда у износу од 7.890,00 РСД без тлефонских апарата. Телефонси
апарати се могу одабрати по комерцијалним условима продаје.
3. “VIP mobile” – понуда у износу од 8.960,00 РСД без телефонских апарата.
Телефонски апарати се могу одабрати уз месечну доплату.
После краће расправе, Национални савет је констатовао да се наставе разговори са
мобилним оператерима МТС – Телеком Србија и Теленор, како би се добиле најповољније
понуде. Са најбољим понуђачем ће се потписати уговор о заснивању претплатничког
односа.

9.3 – Констатовање оставке на место члана Националног савета
Ангела Фајси из Ветерника је доставила Националном савету оверену оставку на место
члана Савета.
Национални савет је констатовао престанак мандата члана Савета на основу оставке
Ангеле Фајси и сходно Закону о националним саветима националних мањина ће
проследити Републичкој изборној комисији захтев за именовање новог члана Савета.

Седница завршена у 22:00 часова.
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Председник НСУНМ
Никола Љаховић
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