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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-94-09-2019 

Датум: 12.09.2019.год.                       

 

                                                            

З А П И С Н И К 
 

 

са 94. седнице Националног савета украјинске националне мањине одржане у Кули 

12.09.2019. године 

 

 

Присутни: Иван Кузма, Татјана Квасни, Наташа Петровић, Никола Љаховић, Игор 

Шћурк, Славка Кањуга, Славко Барановски, Славко Микитишин, Петар Закамарок, Филип 

Пронек. 

 

Одсутни: Богдан Хемун, Далибор Пјекни, Мирослав Хочак, Милош Катић, Ивица Мороз. 

 

Седница почела у 18:40 часова. 

 

По позиву, седници присуствује Васиљ Дацешен. 

 

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

предлог да се усвоји  предложени дневни ред 94. седнице Савета. 

 

Са 10 гласова „За“, Национални савет је усвојио дневни ред 93. седнице Савета. 

 

Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са 93. седнице Националног савета;  

2. Финансијски извештај НСУНМ за I и II квартал 2019. године; 

3. Извештај са централне манифестације Дани Тараса Шевченка 2019; 

4. Извештај са Фестивала украјинске културе „Калина“ 2019.; 

5.    Извештај са Летње школе ; 

6.    Извештај о раду сталних одбора НСУНМ; 

 7.    Фестивал украјинског дечијег стваралаштва  „Веселка“ 2019.; 

 8.    Разно. 

  

 

 



2 

 

1. Тачка – Усвајање записника са 93. седнице НСУНМ 
 

У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен записник са 93. седнице 

Савета. 

Председник савета Никола Љаховић је отворио расправу. Примедби није било и 

председник је ставио Записник са 93. седнице Савета на усвајање. 

Без примедби, са 10 гласова „За“, Национални савет је усвојио записник са 93. 

седнице Савета. 

 

 

2. Тачка – Усвајање Финансијског извештаја за I и II квартал 2019. године 
 

У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен Финансијски 

извештај НСУНМ за средства из дотације АП Војводине за 2019.годину за I квартал. 

Председник Савета Никола Љаховић је усмено образложио Финансијски извештај 

НСУНМ.  

Без примедби, са 10 гласова „ЗА“, Национални савет украјинске 

националне мањине је једногласно донео одлуку број О-94-2/1-09-2019 да се 

усваја  Финансијски извештај НСУНМ за средства из дотације АП Војводине за 

2019.годину за I квартал.  

 

У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен Финансијски 

извештај НСУНМ за средства из дотације АП Војводине за 2019.годину за II квартал. 

Председник Савета Никола Љаховић је усмено образложио Финансијски извештај 

НСУНМ.  

Без примедби, са 10 гласова „ЗА“, Национални савет украјинске 

националне мањине је једногласно донео одлуку број О-94-2/2-09-2019 да се 

усваја Финансијски извештај НСУНМ за средства из дотације АП Војводине за 

2019.годину за II квартал.  

 

У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен Финансијски 

извештај НСУНМ за средства из дотације буџета Републике Србије за 2019.годину за I 

квартал. Председник Савета Никола Љаховић је усмено образложио Финансијски 

извештај НСУНМ.  

Без примедби, са 10 гласова „ЗА“, Национални савет украјинске 

националне мањине је једногласно донео одлуку број О-94-2/3-09-2019 да се 

усваја Финансијски извештај НСУНМ за средства из дотације буџета Републике 

Србије за 2019.годину за I квартал.  

 

У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен Финансијски 

извештај НСУНМ за средства из дотације буџета Републике Србије за 2019.годину за 

II квартал. Председник Савета Никола Љаховић је усмено образложио Финансијски 

извештај НСУНМ.  

Без примедби, са 10 гласова „ЗА“, Национални савет украјинске 

националне мањине је једногласно донео одлуку број О-94-2/4-09-2019 да се 

усваја Финансијски извештај НСУНМ за средства из дотације буџета Републике 

Србије за 2019.годину за II квартал.  
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3. Тачка – Извештај са централне манифестације Дани Тараса Шевченка 

2019; 

У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен Извештај и Финансијски 

извештај са централне манифестације Дани Тараса Шевченка 2019.  

Председник Савета Никола Љаховић је образложио да је Одбор за културу саставио и 

расписао конкурс за суфинансирање организације централне манифестације Дани Тараса 

Шевченка на који се пријавило ДНУК „Коломејка“ из Сремске Митровице. 

Манифестација је одржана 30.марта 2019.године у Сремској Митровици.  

Са 10 гласова „ЗА“, Национални савет украјинске националне мањине је 

једногласно донео одлуку број О-94-3/1-9-2019 да се усваја Извештај и 

Финансијски извештај са централне манифестације Дани Тараса Шевченка 2019. 

 

 

4. Тачка – Извештај са Фестивала украјинске културе „Калина“ 2019 
Пре почетка Седнице, члановима Савета је достављен Извештај и Финансијски извештај 

са Фестивала украјинске културе „Калина“ 2019. 
Председник Савета Никола Љаховић је рекао да је техничка организација Фестивала 

украјинске културе „Калина“ 2019. који се одржао 15-16. јуна 2019. године у месту Врбас 

била додељена КПД „Карпати“ из Врбаса и уступио реч председнику КПД „Карпати“ из 

Врбаса Славку Барановском.   

Славко Барановски  је прочитао и образложио Извештај и Финансијски извештај са 

Фестивала украјинске културе „Калина“ 2019. Напоменуо о важности одржавања 

Фестивала и подизању квалитета на виши ниво. Похвалио све које су учествовали у 

техничкој организацији Фестивала и помогли у одржавању те значајне манифестације. 

Наташа Петровић је изнела примедбу на Финансијски извештај сходно којем буџет 

Фестивала је пробијен. 

Славко Барановски  је одговорио да су у питању око 14.хиљада и да прекорачење је било 

неопходно да би се задржао квалитет Фестивала и те трошкове иду на терет КПД 

„Карпати“.   

Наташа Петровић је изнела примедбу на организацију Фестивала због великих временских 

пауза међу манифестацијама.  

Председник Савета Никола Љаховић је рекао да организација такве манифестације није 

лака и да се пропусти дешавају, и да је добро чути примедбе да знамо шта треба 

исправити убудуће. 

Председник Одбора за културу Славко Микитишин је изнео мишљење да на сваком 

фестивалу потребно одржавати „Округли сто“ јер се ту може расправљати о многим 

стварима.  

Извештај са Округлог стола је прочитао присутни на седници Васиљ Дацишин и изнео 

одлуке о очувању старе украјинске песме, донешене током одржавања те манифестације у 

оквиру Фестивала украјинске културе „Калина“ 2019. са захтевом да одлуке прихвати 

Национални Савет.  

Наташа Петровић је дала примедбу да се о тим одлукама не може расправљати на седници 

Националног савета јер о томе морају да расправљају стручњаци.  

Председник Савета Никола Љаховић је ставио Извештај и Финансијски извештај са 

Фестивала на гласање. 

Са 10 гласова „ЗА“, Национални савет украјинске националне мањине је 

једногласно донео одлуку број О-94-4/1-9-2019 да се усваја Извештај и Финансијски 

извештај са Фестивала украјинске културе „Калина“ 2019.. 

 



4 

 

 

5. Тачка – Усвајање Извештаја са Летње школе 2019. 
У материјалу за седницу, члановима Савета је достављен Извештај и Финансијски 

извештај са Летње школе 2019. која се од 1 до 8 августа 2019.године одржала у Сремској 

Митровици. 
Игор Шћурк  је прочитао и образложио Извештај и Финансијски извештај са Летње школе 

2019. 

Славко Микитишин је похвалио рад Летње школе. 
Са 10 гласова „ЗА“, Национални савет украјинске националне мањине је 

једногласно донео одлуку број О-94-5/1-9-2019 да се усваја Извештај и Финансијски 

извештај са Летње школе 2019. 

 

 

6. Тачка – Извештаји о раду сталних одбора НСУНМ 
У материјалу за седницу, члановима Савета су достављени Извештаји Одбора за културу, 

Одбора за образовање и Одбора за информисање. 
Председник Одбора за културу Славко Микитишин је прочитао и образложио Извештај 

Одбора за културу. Рекао је да су све манифестације одржаване по плану, осим „Дана 

заједнице“ који је требало да се одржи у Новом Саду. Разлог за неодржавање те 

манифестације није познат. 

Напоменуо је да председници друштава морају послати извештаји за стручне руководиоце 

и да убудуће извештај са Фестивала украјинске културе „Калина“ буде достављен месец 

дана након одржавања фестивала. 

Председник Одбора за културу Славко Микитишин је напоменуо да се друштвима 

равноправно додели пола од планираних средстава на име припреме за Фестивал дечијег 

стваралаштва „Веселка“, а друга половина после одржавања Фестивала на основу 

бодовања по конкурсу. 

Са 10 гласова „ЗА“, Национални савет украјинске националне мањине је 

једногласно усвојио Извештај Одбора за културу. 

Председник Одбора за образовање Игор Шћурк је прочитао и образложио Извештај 

Одбора за образовање. Рекао је да као и ранијих година трошкове наставника у Врбасу и 

Инђији сносиће Национални савет. Треба да се потпише нови уговор са наставницом у 

Врбасу.  

Обавестио је да су написане, предате и прихваћене од стране Министарства за образовање 

планове за трећи и седми разред основне школе по новом програму и да се планира 

писање и издавање уџбеника и радних свесака за пети разред основне школе. 

Са 10 гласова „ЗА“, Национални савет украјинске националне мањине је 

једногласно усвојио Извештај Одбора за образовање. 

Председник Одбора за информисање Филип Пронек је прочитао и образложио Извештај 

Одбора за информисање. Обавестио о плану и припремама отварања странице о животу и 

раду Украјинаца у Републици Србији. 

Са 10 гласова „ЗА“, Национални савет украјинске националне мањине је 

једногласно усвојио Извештај Одбора за информисање. 
 

 

7. Тачка – Фестивал украјинског дечијег стваралаштва  „Веселка“ 2019. 

КУД „Иван Сењук“ из Куле прихватио техничку организацију Фестивала дечијег 

стваралаштва „Веселка“ 2019. године. 
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Председник КУД „Иван Сењук“ Иван Кузма је обавестио да се одржавање Фестивала 

планира за 9. новембар 2019.године у месту Кула. 

Друштва ће добити обавештења о плану одржавања Дечијег фестивала. За конкурсни део 

програма ће бити ангажован жири.  

До 20. октобра друштва су у обавези да пошаљу пријаве на учешће у Фестивалу. 

Без примедби, са 10 гласова „ЗА“, Национални савет је прихватио предлоге. 

 

8. Тачка – Разно 
 

 
Седница завршена у 21:20 часова. 

 

                                                                                            Председник НСУНМ 

                                                       Никола Љаховић 

 


