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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-93-03-2019 

Датум: 14.03.2019.год.                       

 

                                                            

З А П И С Н И К 
 

 

са 93. седнице Националног савета украјинске националне мањине одржане у Кули 

14.03.2019. године 

 

 
Присутни: Иван Кузма, Татјана Квасни, Далибор Пјекни, Наташа Петровић, Мирослав 

Хочак, Милош Катић, Никола Љаховић, Игор Шћурк, Славка Кањуга, Славко Барановски, 

Славко Микитишин, Ивица Мороз, Петар Закамарок, Филип Пронек. 

 

Одсутни: Богдан Хемун. 

 

Седница почела у 18:40 часова. 

 

По позиву, седници присуствује Михал Кржачек. 

 

Констатујући кворум, председник Савета Никола Љаховић је отворио седницу и дао је 

предлог да се усвоји  предложени дневни ред 93. седнице Савета. 

 

Са 14 гласова „За“, Национални савет је усвојио дневни ред 93. седнице Савета. 

 

Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са 92. седнице Националног савета;  

2. Избор заменика председника НСУНМ; 

3. Избор чланова Извршног одбора НСУНМ; 

4. Избор чланова Одбора за обавештавање НСУНМ; 

5.   Усвајање Финансијског извештаја НСУНМ за 2018. године; 

 6.   Усвајање завршног рачуна НСУНМ; 

 7.   Усвајање извештаја независног ревизора за 2018. годину; 

 8.   Финансијски план НСУНМ за 2019. годину; 

 9.   Фестивал украјинске културе „Калина“ 2019.; 

 10.   Конкурси НСУНМ за 2019. годину; 
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 11.   Финансијски извештај и извештај о раду НИУ „Ридне слово“ за 2018. годину, 

Програм рада и финансијски план НИУ „Ридне слово“ за 2019. годину; 

 12.   Разно. 

 

 

1. Тачка – Усвајање записника са 92. седнице НСУНМ 
 

У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен записник са 92. седнице 

Савета. 

Председник савета Никола Љаховић је отворио расправу. 

• Милош Катић је изнео примедбу на записник 

- „Читајући записник, имам утисак да нисам ништа рекао. Неопходно је радити 

аудио запис седница Савета.“ 

• Никола Љаховић је изнео сугестију да у записнику треба да стоје примедбе, 

сугестије и предлози. 

 

После краће расправе, са 14 гласова „За“, Национални савет је усвојио записник са 

92. седнице Савета. 

 

 

2. Тачка – Избор заменика председника НСУНМ 
 

На основу члана 15. Статута НСУНМ, председник Савета Никола Љаховић је дао 

предлог да се Татјана Квасни из Куле изабере за заменика председника НСУНМ. 

 

Са 12 гласова „ЗА“, 2 гласа „Уздржан“, Национални савет украјинске националне 

мањине је донео одлуку број О-93-2/1-03-2019 да је Татјана Квасни из Куле изабрана за 

заменика председника НСУНМ. 

 

3. Тачка – Избор чланова Извршног одбора НСУНМ 
 

На основу члана 16. Статута НСУНМ, председник Савета Никола Љаховић је дао 

предлог да Славко Микитишин из Куле, Наташа Петровић из Куле, Филип Пронек из Куле 

и Игор Шћурк из Сремске Митровице буду изабрани за чланове Извршног одбора. 

 

Са 11 гласова „ЗА“, 3 гласа „Уздржан“, Национални савет украјинске националне 

мањине је донео одлуку број О-93-3/1-03-2019 да су Славко Микитишин из Куле, Наташа 

Петровић из Куле, Филип Пронек из Куле и Игор Шћурк из Сремске Митровице  изабрани 

за чланове Извршног одбора. 

 
4. Тачка – Избор чланова Одбора за обавештавање НСУНМ 

 

Председник Одбвора за обавештавање Филип Пронек је дао предлог да се Оља 

Скопљак из Београда, Оља Фа из Врбаса, Буха Александра из Сремске Митровице и 

Стећук Оксана из Инђије изаберу за чланове Одбора за обавештавање. 

 

Са 11 гласова „ЗА“, 3 гласа „Уздржан“, Национални савет украјинске националне 

мањине је донео одлуку број О-93-4/1-03-2019 да су Оља Скопљак из Београда, Оља Фа из 
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Врбаса, Буха Александра из Сремске Митровице и Стећук Оксана из Инђије изабрани за 

чланове Одбора за обавештавање. 

 

 

5. Тачка – Усвајање Финансијског извештаја НСУНМ за 2018. годину 
 

У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен Финансијски 

извештај НСУНМ за 2018. годину. Председник Савета Никола Љаховић је уступио реч 

Михалу Кржачеку који је усмено образложио Финансијски извештај НСУНМ за 2018.  

Без примедби, Са 11 гласова „ЗА“, 3 гласа „Уздржан“, Национални савет украјинске 

националне мањине је донео одлуку број О-93-5/1-03-2019 да се усваја Финансијски 

извештај НСУНМ за 2018. годину. 

 

 

6. Тачка – Усвајање завршног рачуна НСУНМ за 2018. годину 
 

Члановима савета је достављен на увид завршни рачун НСУНМ за 2018. годину,  који 

је израдила Књиговодствена агенција „Booky” из Новог Сада.  

 

Без примедби, Са 11 гласова „ЗА“, 3 гласа „Уздржан“, Национални савет украјинске 

националне мањине је донео одлуку број О-93-6/1-03-2019 да се усваја завршни рачун 

НСУНМ за 2018. годину 

 

7. Тачка – Усвајање извештаја независног ревизора 
 

Члановима савета је достављен на увид извештај независног ревизора о извршеној 

ревизији прихода и расхода финансираних из републичког буџета  за 2018. годину,  који је 

израдило Привредно друштво за ревизију „MC Global Audit” из Београда.  

 

Без примедби, Са 11 гласова „ЗА“, 3 гласа „Уздржан“, Национални савет украјинске 

националне мањине је донео одлуку број О-93-7/1-03-2019 да се усваја извештај 

независног ревизора о извршеној ревизији прихода и расхода финансираних из 

републичког буџета  за 2018. годину. 

 

8. Тачка – Финансијски план НСУНМ за 2019. годину 
 

У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен предлог 

Финансијског  плана  НСУНМ за 2019. годину. Председник Савета Никола Љаховић је 

умено образложио Финансијски план НСУНМ за 2019. годину. 

После краће расправе, Са 11 гласова „ЗА“, 1 глас „Против“, 2 гласа „Уздржан“, 

Национални савет украјинске националне мањине је донео одлуку број О-93-8/1-03-2019 

да се усваја Финансијски план НСУНМ за 2019. годину. 

 

9. Тачка – Фестивал украјинске културе „Калина“ 2019 
 

КПД „Карпати“ из Врбаса прихватају техничку организацију Фестивала украјинске 

културе „Калина“ 2019. године, који ће се одржати 15-16. јуна 2019. године у месту Врбас. 

Председник Савета Никола Љаховић је дао предлог да се техничка организације 

Фестивала украјинске културе „Калина“ 2019. године додели КПД „Карпати“ из Врбаса. 
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Без примедби, са 14 гласова за, Национални савет је прихватио предлог. 

 

10. Тачка – Конкурси НСУНМ за 2019. годину 
 

10.1 – Конкурс за финансирање-суфинансирање рада стручних руководилаца за стварање 

услова за очување, унапређење и развој културе и уметности, са циљем неговања украјинске 

културе и фолклорних традиција и демонстрацију припремљеног програма у 2019. години 

 
 Одбор за културу је саставио текст конкурса за  финансирање-суфинансирање рада 

стручних руководилаца за стварање услова за очување, унапређење и развој културе и 

уметности, са циљем неговања украјинске културе и фолклорних традиција и демонстрацију 

припремљеног програма у 2019. години. У електронској форми, 23. фебруара 2019. године, 

текст конскурс је прослеђен члановима савета на изјашњавање.  
 10 чланова савета је доставило позитивну сагласност на објављивање и расписивање конкурса. 

 

10.2 – Конкурс за суфинансирање организације централне манифестације Дани Тараса Шевченка у  

2019. години 

 
 Одбор за културу је саставио текст конкурса суфинансирање организације централне 
манифестације Дани Тараса Шевченка у  2019. години 

. У електронској форми, 23. фебруара 2019. године, текст конскурс је прослеђен члановима 

савета на изјашњавање.  
 10 чланова савета је доставило позитивну сагласност на објављивање и расписивање конкурса. 

 

• Милош Катић је уложио примедбу на начин изјашљавања чланова савета у 

електронској форми на текстове конкурса . 

- „У ком својству је тражено да се изјаснимо по достављеним конкурсима, и 

указујем на битан пропуст по конкурсима за суфинансирање стручних 

руководилаца, и конкурс за суфинансирање централне манифестације Дани 

Тараса Шевченка.“ 

 

10.3 – Конкурс за финансирање-суфинансирање  организације Фестивала украјинске културе 

„Калина“ 2019. године 
 Одбор за културу је саставио текст конкурса за финансирање-суфинансирање  

организације Фестивала украјинске културе „Калина“ 2019. године. Текст конкурса је 

достављен члановима савета у материјалу за седницу. 

 После краће расправе, са 13 гласова „За“, 1 глас „Уздржан“, Национални савет је донео 

одлуку број О-93-10/3-03-2019 да се усваја текст и расписује конкурс за финансирање-

суфинансирање  организације Фестивала украјинске културе „Калина“ 2019. године. 

 

10.4 – Конкурс за суфинансирање програма и пројеката припреме и организације културних 

манифестација у 2019. години 

 Одбор за културу је саставио текст конкурса за суфинансирање програма и пројеката 

припреме и организације културних манифестација у 2019. години. Текст конкурса је 

достављен члановима савета у материјалу за седницу. 

 После краће расправе, са 13 гласова „За“, 1 глас „Уздржан“, Национални савет је донео 

одлуку број О-93-10/4-03-2019 да се усваја текст и расписује конкурс за суфинансирање 

програма и пројеката припреме и организације културних манифестација у 2019. години. 
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10.5 – Конкурс за суфинансирање програма и пројеката за стварање услова за  

очување, унапређење и развој културе и уметности деце основношколског узраста, 

 обезбеђење континуалног рада дечијих секција у друштвима  

са циљем неговања украјинске културе и фолклорних традиција 

 и демонстрацију припремљеног програма  

на Фестивалу украјинског дечијег стваралаштва „Веселка“ 2019. годинe 

 

 

 
 Одбор за културу је саставио текст конкурса. који је достављен члановима савета у 

материјалу за седницу. 

 После краће расправе, са 13 гласова „За“, 1 глас „Уздржан“, Национални савет је донео 

одлуку број О-93-10/5-03-2019 да се усваја текст и расписује конкурс за суфинансирање 

програма и пројеката за стварање услова за  

очување, унапређење и развој културе и уметности деце основношколског узраста, 

 обезбеђење континуалног рада дечијих секција у друштвима  

са циљем неговања украјинске културе и фолклорних традиција 

 и демонстрацију припремљеног програма  

на Фестивалу украјинског дечијег стваралаштва „Веселка“ 2019. годинe. 

 

10.6 – Конкурс за финансирање-суфинансирање  организације Фестивала  украјинског 

дечијег стваралаштва „Веселка“ 2019. године 

 Одбор за културу је саставио текст конкурса за финансирање-суфинансирање  

организације Фестивала  украјинског дечијег стваралаштва „Веселка“ 2019. године. Текст 

конкурса је достављен члановима савета у материјалу за седницу. 

 После краће расправе, са 13 гласова „За“, 1 глас „Уздржан“, Национални савет је донео 

одлуку број О-93-10/6-03-2019 да се усваја текст и расписује конкурс за финансирање-

суфинансирање  организације Фестивала  украјинског дечијег стваралаштва „Веселка“ 2019. 

године. 

 

10.7 – Конкурс за суфинансирање организације централне манифестације Данa Украјинске 

заједнице у  2019. години 

 Одбор за културу је саставио текст конкурса за за суфинансирање организације 

централне манифестације Данa Украјинске заједнице у  2019. години. Текст конкурса је 

достављен члановима савета у материјалу за седницу. 

 После краће расправе, са 13 гласова „За“, 1 глас „Уздржан“, Национални савет је донео 

одлуку број О-93-10/7-03-2019 да се усваја текст и расписује конкурс за за суфинансирање 

организације централне манифестације Данa Украјинске заједнице у  2019. године. 

 

10.8 – Јавни позив за доделу Признања НСУНМ у 2019.години 

 

 Извршни одбор је саставио текст јавног позива за доделу Признања НСУНМ у 

2019.години. Текст јавног позива је достављен члановима савета у материјалу за седницу. 

 После краће расправе, са 14 гласова „За“, Национални савет је донео одлуку број О-93-

10/8-03-2019 да се усваја текст и расписује јавни позив за доделу Признања НСУНМ у 

2019.години 
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11. Тачка – Финансијски извештај и извештај о раду НИУ „Ридне слово“ за 2018. 

годину, Програм рада и финансијски план НИУ „Ридне слово“ за 2019. годину 
 

У материјалу за седницу, члановима Савета су достављени Финансијски извештај и 

извештај о раду НИУ „Ридне слово“ за 2018. годину, Програм рада и финансијски план 

НИУ „Ридне слово“ за 2019. годину. 

 Директор НИУ „Ридне Слово“ Наташа Петровић је усмено образложила 

достављене Финансијски извештај и извештај о раду НИУ „Ридне слово“ за 2018. годину, 

Програм рада и финансијски план НИУ „Ридне слово“ за 2019. годину. 

 

После краће расправе, са 11 гласова „За“, 1 глас „Уздржан“, 1 особа није гласала, 

Национални савет је донео одлуку број О-93-11/1-03-2019 да се усваја Финансијски 

извештај и Извештај о раду НИУ „Ридне слово“ за 2018. годину. 

 

Са 13 гласова „За“, 1 глас „Уздржан“, национални савет је донео одлуку број О-93-

11/2-03-2019 да се усваја Програм рада и Финансијски план НИУ „Ридне слово“ за 2019. 

годину. 

 

12. Тачка – Разно 
 

У допису који је Савету доставио Мирослав Хочак, даје се предлог да Савет размотри 

промену седишта НСУНМ. 

После краће расправе, Национални савет се није изјашњавао о достављеном предлогу. 

 

Милош Катић је поднео захтев да се члановима Савета достави пословник о раду, а 

такође и одлука по ком основу је Наталија Шарко Голубовић примљена у стални радни 

однос у Савету. 

 

 

 

 
Седница завршена у 21:05 часова. 

 

                                                                                            Председник НСУНМ 

                                                       Никола Љаховић 

 


