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 Национални савет руске националне мањине, Димитрија Туцовића 100. Панчево на 

основу члана 8. Став 1. Закона о Националним саветима националних мањина ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 20/2014 – Одлука УС, 55/2014, 55/14 и 47/2018) и Статута НСРНМ 

од 25. 01. 2019. измене од 21. 07. 2019. члан 12. Став 1., члан 13. Став 2. објављује  

  

ЗАПИСНИК 

 

Са друге редовне седнице НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

(у даљем тексту НСРНМ) у 2021. години, (на основу Позива за седницу од 03. 06. 2021.)  

одржане 06. 06. 2021. (недеља) са почетком у 14 часова у седишту НСРНМ, Димитрија 

Туцовића 100. Панчево. 

Седницу је на основу писменог Овлашћења од стране председника НСРНМ Игора 

Петрова а по члану Статута члан 27. Став 4. отворио потпредседник Арсен Плахин. 

Обавестио је присутне да је од председника Игора Петрова добио овлашћење да води 

седницу.  (Позив за седницу и Овлашћење Арсену Плахину налази се у прилогу  № 1.). 

  

Председавајући Арсен Плахин утврдио је кворум присутних. Од 15 чланова НСРНМ, 

седници је присуствовало 9 чланова:  Арсен Плахин, Ирина Миљковић, Леонид Кампе, 

Лариса Милић, Марианна Младеновић, Јован Ружичић, Горан Мешановић, Иван Романов, 

Милован Ћурчић.  

 

С обзиром на одсуство секретара Наташе Младеновић, председавајући је предложио да 

Лариса Милић  води записник. Предлог је стављен на гласање. Предлог је усвојен 

једногласно ЗА 9 од 9 присутних, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0. 

 

Председавајући Арсен Плахин  је нагласио да су сви чланови НСРНМ 72 сата пре почетка 

седнице добили мејлом дневни ред и исти је прочитао. За реч се јавио Милован Ћурчић и 

председавајућем уручио Предлог допуне дневног реда подржан потписима 8 чланова 

Националног савета (Милован Ћурчић, Арсен Плахин, Ирина Миљковић, Леонид Кампе, 

Лариса Милић, Јован Ружичић, Горан Мешановић, Иван Романов), затим је на захтев 

председавајућег исти и прочитао: 

 

«На основу члана 8 став 4 Закона о Националним саветима националних мањина 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 20/2014 – одлука УС, 55/2014 и 47/2018) (у даљем 

тексту: Закон), а у складу са Статутом  од 25. 01. 2019 (измене од 21. 07. 2019.) Чл 13. Став 

3. и  Пословника од 15. 02. 2019. Члан 13. Став 3. Подносимо 
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ПРЕДЛОГ  ДОПУНЕ  ДНЕВНОГ РЕДА ДРУГЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ У 2021. ГОД. 

САЗВАНЕ ОД СТРАНЕ ПРЕДСЕДНИКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ, ИГОРА ПЕТРОВА ЗА ДАН 06. 06. 2021. У 14. ЧАСОВА 

У ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 100 У ПАНЧЕВУ: 

1. Разрешење председника Националног савета руске националне мањине Игора Петрова: 

2. Разрешење председника Извршног одбора и члана Извршног одбора Националног 

савета руске националне мањине Милована Ћурчића; 

3. Избор новог председника Националног савета руске националне мањине; 

4. Разрешење секретара Националног савета руске националне мањине; 

5. Избор новог секретара Националног савета руске националне мањине; 

6. Избор новог члана Извршног одбора Националног савета руске националне мањине; 

7. Избор председника Извршног одбора Националног савета руске националне мањине. 

8.Да се одбаци (не разматра) дневни ред из Позива за Другу седницу у 2021. години 

Националног савета руске националне мањине, расписан 03. 06. 2021. године.                                         

. 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

1. РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ИГОРА ПЕТРОВА - Председник Игор Петров не 

поштује Статут Националног савета руске националне мањине:  Члан 23. став 5. 

(подношење извештаја), став 10. (одговорност рада и пословања); Члан 24.  (одговорност 

председника);  Члан 49. став 2. (одговорност за финансијски рад НС.) и Закон о 

националним саветима националних мањина, члан 7.став 2. (да се стара о  законитом 

коришћењу и располагању финансијским средствима и имовином савета), те чланове 

Закона о спречавању корупције 41. (сукоб интереса) и 45. (о неприбављању сагласности за 

вршење друге јавне функције). 

Игор Петров је у сукобу интереса - Средствима Националног савета финансира рад 

политичке странке „Руске странке“ на чијој је листи одборник у Граду Суботица. 

2. РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА МИЛОВАНА ЋУРЧИЋА-

Председник Извршног одбора НС разрешава се дужности из разлога што је више од једне 

трећине чланова Националног савета потписало предлог да се Милован Ћурчић кандидује 

за избор председника Националног савета руске националне мањине.  

3. ИЗБОР НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА - За новог председника 

Националног савета руске националне мањине предлажемо члана Националног савета 

Милована Ћурчића, досадашњег члана и председника Извршног одбора Националног 

савета.  Милован Ћурчић познаје процесе рада и управљања у Националном савету и 

показао је висок степен колегијалности према осталим члановима Националног савета. 

4. Разрешење секретара Националног савета руске националне мањине - Досадашњи 

секретар Националног савета руске националне мањине Наташа Младеновић неактивна је 



у вршењу своје функције секретара у складу са Статутом и Пословником Националног 

савета руске националне мањине.  

5. За новог секретара Националног савета руске националне мањине предлажемо члана 

Националног савета Ларису Милић. Лариса Милић је активан члан Националног савета и 

стручно је оспособљена за обављање дужности секретара. 

6. ИЗБОР НОВОГ ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА - За новог 

члана Извршног одбора Националног савета предлажемо Леонида Кампе. Усаглашена су 

мишљења предлагача да је Леонид Кампе квалификован за ову функцију због познавања 

свих процеса рада и функционисања Националног савета. 

7. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА - За 

председника Извршног одбора Националног савета предлажемо Ирину Миљковић члана 

Националног савета и члана Извршног одбора. Ирина Миљковић је у досадашњем раду на 

функцији члана Извршног одбора показала изузетну колегијалност према осталим 

члановима Извршног одбора и члановима Националног савета, као и изузетну способност 

у организацији и извршењу послова. 

8. Првих 7. тачака предлога допуне  дневног реда су неспојиве са дневним редом у из 

позива за седницу Националног савета од 03. 06. 2021. и предлажемо да се њихово 

разматрање одлажи за наредну седницу» . 

 

(Предлог који је потписало осам чланова НСРНМ у Прилогу  № 2 овог Записника). 

 

Арсен Плакхин ставио на гласање ПРЕДЛОГ  ДОПУНЕ  ДНЕВНОГ РЕДА ДРУГЕ 

РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ У 2021. ГОД. САЗВАНЕ ОД СТРАНЕ ПРЕДСЕДНИКА 

НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ, ИГОРА ПЕТРОВА ЗА 

ДАН 06. 06. 2021. У 14. ЧАСОВА У ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 100 У ПАНЧЕВУ. 

Предлог допуне дневног реда  усвојен је већином гласова 8 ЗА, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 1. 

 

Након тога стављен је на гласање дневни ред који је достављен члановима Националног 

савета уз Позив за седницу.  

Дневни ред из Позива за седницу одбачен је са 8 ПРОТИВ, 0. ЗА, 1. УЗДРЖАН. 

Приступило се разматрању и гласању новоусвојеног дневног реда.   

Тачка 1 дневног реда:  РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ИГОРА ПЕТРОВА стављена је на 

расправу и усвајање.  

Арсен Плахин позвао је Милована Ћурчића да да детаљнија објашњења. Милован Ћурчић 

је прочитао О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е: 

«1.Председник Игор Петров не поштује Статут Националног савета руске националне 

мањине:   Члан 23. став 5. (подношење извештаја). Председник НС је у обавези да најмање 

једном годишње поднесе Националном савету Извештај о свом раду. Игор Петров је од 04. 

септембра  2019. на функцији председника НС и никада до сада није поднео Извештај. 

Чланови Националног савета и Извршни одбор посебно су остали ускраћени за 

информације које долазе из надлежног министарства и других државних институција. 



Члан 23. став 10. (одговорност рада и пословања) и Члан 49. став 2. (одговорност за 

финансијски рад НС.) и Закон о националним саветима националних мањина, члан 7.став 

2. (да се стара о  законитом коришћењу и располагању финансијским средствима и 

имовином савета), председник Игор Петров и ако га Статут и Закон о Националним 

саветима обавезују за одговорност рада и пословања Националног савета, он ради мимо 

воље и Одлуке чланова Националног савета исказаној већином гласова на Првој редовној 

седници у 2021. години одржаној 17. јануара 2021. у Панчеву. На овој седници 

Национални савет је већином гласова изгласао  да се престане са  плаћањем  канцеларије у 

Шапцу коју искључиво користи „Руска странка“ за своје страначке и политичке 

активности. Председник се оглушио о вољу већине и наставио је плаћање исте.  

Председник Игор Петров је одборник у Скупштини града Суботица, на листи политичке 

партије „Руска Странка“ која има седиште у Шапцу. За исту канцаларију сачинио је са 

власником пословног простора Радиславом Алимпић, Уговор 05. 09.2019. у којем је 

наведено да се пословни простор од 55 метара квадратних у улици Шабачких жртава бр. 1. 

Први спрат (пословни центар „Кифла“) у Шапцу закупљује као пословни простор 

Националног савета руске националне мањине. Овај пословни простор је и пре закључења 

овог Уговора о закупу био седиште „Руске странке“ и даље је настављао да буде. Уговор 

је закључен на годину дана (чл. 7. Уговора) и истекао је 05. 09.2020. године. Председник 

Игор Петров је наставио и даље да плаћа кирију са рачуна Националног савета, и ако је 

Уговор о закупу истекао.  

Имамо сумњу да Игор Петров месечно посредно преко дневница за службено путовање 

уплаћује новац са рачуна Националног савета на свој приватни рачун и истим плаћа 

закуподавцу наведеног пословног простора месечну потрошњу електричне енергије и 

комуналија. Потврда за ово је и чл. 4. Уговора о закупу који гласи: „Трошкови струје, 

грејања и остали трошкови комуналија у пословном простору падају на терет закупца“. 

На овај начин председник Игор Петров стално и неовлашћено непуне две године отуђује 

новчана средства Националног савета у корист политичке странке на чијој је листи 

одборник у Скупштини града Суботица. 

За овај простор у Шапцу  председник Игор Петров је 21. 10. 2019. купио канцалариску 

опрему и платио са рачуна Националног савета износ од 77.994,оо динара. Купљена 

опрема се и данас користи за потребе и за рачун „Руске странке“, а у пословним књигама 

води се као инвентар Националног савета. 

Године 2020. без знања чланова Националног савета и Извршног одбора, председник Игор 

Петров купио је 14. јула 2020. канцаларијску опрему-компјутер у износу од 98.998,оо 

динара који никада није доставио у седиште Националног савета. Ову информацију смо 

недавно сазнали приликом прегледа документације за Завршни рачун Националног савета 

за 2020. годину, видевши да се води као инвентар Националног савета.   

Председник Игор Петров је у јавном сукобу интереса-обавља јавну изабрану функцију 

одборника на листи „Руске странке“ у Скупштини града Суботица. Приликом преузимања 

јавне функције председника Националног савета руске националне мањине, није затражио 

мишљење од Агенције за борбу потив корупције, па самим тим није га ни добио.   

 



Из свега наведеног сматрамо да су се стекли услови да Игор Петров буде разрешен са 

функције председника НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ». 

Милован Ћурчић је додао да покушаји колегијалног решавања ових проблема нису 

наишли на успех. 

За реч се јавио Горан Мешановић и показао је присутнима  фотографије канцеларије у 

Шапцу, потврђујући горе наведене  чињенице.  

 

Горан  Мешановић је присутним  доставио предлог текста Кривичне приjаве против Игора 

Петрова. Присутни  су узели ка знању овај документ на даље разматрање. 

 

(Предлог за разрешење који је потписало осам чланова НСРНМ у Прилогу  № 3 овог 

Записника). 

 

Арсен Плакхин је отворио дискусију.  

Маријана Младеновић се јавила за реч и поставила питање законитости гласања и 

потребног броја присутних за кворум седнице. Председавајући Арсен Плахин је рекао да 

кворум постоји и да је кворум утврђен и препоручио Маријани да пажљиво проучи Статут 

НСРНМ.  

Председавајући је предложио да се гласа за предлог  под тачком 1. - РАЗРЕШЕЊЕ 

ПРЕДСЕДНИКА ИГОРА ПЕТРОВА. 

 Предлог усвојен је већином гласова 8  ЗА, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 1. 

Председавајући је константовао да је предлог прихваћен. Већином гласова ИГОР 

ПЕТРОВ РАЗРЕШЕН ЈЕ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА Националног савета руске 

националне мањине. 

Тачка 2 дневног реда: Разрешење председника Извршног одбора и члана Извршног одбора 

Националног савета руске националне мањине Милована Ћурчића. 

Председавајући је предложио да се гласа за предлог  под тачком 2. Предлог је усвојен 

већином гласова 8  ЗА, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 1.  

Председавајући је константовао да је предлог прихваћен. Већином гласова је разрешен 

функције председника Извршног одбора и члана Извршног одбора НСРНМ Милован 

Ћурчић. 

Тачка 3 дневног реда: ИЗБОР НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА. 

Председавајући Арсен Плахин прочитао   је предлог са образложењем кандидатуре 

Милована Ћурчића  за место председника  НСРНМ-а, који је потписало осам чланова 

НСРНМ:  

„На основу члана 7. став 3. члана 8 став 3. Закона о Националним саветима националних 

мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 20/2014 – одлука УС, 55/2014 и 47/2018) (у 

даљем тексту: Закон), а у складу са Статутом од 25. 01. 2019 (измене од 21. 07. 2019.) 



Националног савета руске националне мањине чл 13. Став 3. Чл 14. Став 3. Чл 25. ( у 

целини). Пословника од 15. 02. 2019. Члан 14. Став 3. Подносимо 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

За председника предлажемо члана Националног савета и досадашњег члана и председника 

Извршног одбора Националног савета руске националне мањине, Милована Ћурчића. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Од конституисања Националног савета, Милован Ћурчић је успешно обављао функцију 

члана Извршног одбора. На редовној седници Националног савета од 21. 07. 2019. године 

изабран је за председника Извршног одбора. На његову иницијативу и његовим залагањем 

и радом основане су институције Националног савета руске националне мањине: 

-Часопис Националног савета РУСКИ АРХИВ, излази на руском и српском језику и оба су 

регистрована у регистру медија коју води Агенција за привредне регистре; 

-Предузеће РОДИНА ДОО за издавање часописа РУСКИ АРХИВ и издавање других 

периодичних публикација за које Национални савет има интерес; 

-Националну библиотеку „Руску Библиотеку“, установу из области културу са основном 

делатношћу библиотечке и архивске делатности. Иста је крајем 2020. године регистрована 

у Привредном суду Панчево као Јавна библиотека и у регистру Народне Библиотеке 

Србије. 

-Иницирао је и са својим сарадницима из Националног савета и Извршног одбора НС. 

организовао више значајних догађаја из све четири области деловања Националног савета 

(област културе, информисања, образовања и службене употребе језика и писма). 

-Развио је и одржава професионалан послован однос са свим члановима Националног 

савета и сарађује са свима на принципима колегијалности и узајамног уважавања и 

поштовања. 

Из наведеног сматрамо да је Милован Ћурчић способан и квалификован за председника 

Националног савета руске националне мањине.“ 

(Предлог који је потписало осам чланова НСРНМ у Прилогу  № 4 овог Записника). 

Председавајући је предложио да се гласа за предлог  под тачком 3. Предлог је усвојен 

већином гласова 8  ЗА, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 1. 

Председавајући је константовао да је предлог прихваћен. Већином гласова  Милован 

Ћурчић је изабран за председника Националног савета руске националне мањине. 

 

Присутни, свих девет честитали су новоизабраном председнику Миловану Ћурчићу на 

избору и пожелели му успех у даљем раду. 

 

Председавањем седнице преузео је новоизабрани председник НСРНМ Милован Ћурчић. 



 

Тачка 4 дневног реда: Разрешење секретара Националног савета руске националне 

мањине. 

Милован Ћурчић рекао је присутнима да Наташа Младеновић не обавља успешно 

функцију секретара НСРНМ (потврда је и њено одсуство са данашње седнице). Нама је 

веома важно да на месту секретара НСРНМ имамо особу која ту функцију може и стварно 

да обавља.  

Председавајући је предложио да се гласа за предлог  под тачком 4. Предлог је усвојен 

већином гласова 8  ЗА, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 1. 

Председавајући је константовао да је предлог прихваћен. Већином гласова Разрешена је 

секретар Националног савета руске националне мањине Наташа Младеновић. 

 

Тачка 5 дневног реда: Председавајући је за новог секретара Националног савета руске 

националне мањине предложио члана Националног савета Ларису Милић. 

 

Лариса Милић је дала свој усмени пристанак за ступање на ову функцију.  

Председавајући је предложио да се гласа за предлог  под тачком 5. Односно избор Ларисе 

Милић за секретара НСРНМ. 

Предлог усвојен је једногласно: 9  ЗА, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0. 

Председавајући је константовао да је предлог прихваћен. Једногласно је  

изабрана Лариса Милић за секретара Националног савета руске националне мањине. 

 

Тачка 6 дневног реда: ИЗБОР НОВОГ ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ 

САВЕТА. За новог члана Извршног одбора Националног савета предложен је Леонид  

Кампе. Леонид Кампе дао је свој усмени пристанак да буде изабран за  члана Извршног  

одбора. 

Председавајући је предложио да се гласа за предлог  под тачком 6. Предлог је усвојен 

једногласно: 9  ЗА, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0. 

Председавајући је константовао да је предлог прихваћен. Једногласно је изабран члан 

Извршног одбора Леонид Кампе. 

 

Председавајући је отворио тачку 7. Предлога дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА 

ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА. За председника Извршног одбора 

Националног савета предложена је Ирина Миљковић члана Националног савета и члан  

Извршног одбора. 

Ирина Миљковић дала је усмену сагласност да буде изабрана на функцију председнице  

Извршног одбора НСРНМ. 

Председавајући је предложио да се гласа за предлог  под тачком 7. Предлог је усвојен 

једногласно: 9  ЗА, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0. 

Председавајући је константовао да је предлог прихваћен. Једногласно је изабрана 

председница  Извршног одбора Ирина Миљковић. 

 

Тачка 8 дневног реда: Председавајући је образложио како стоји и у предлогу допуне 

дневног реда да првих 7. тачака предлога Допуне  дневног реда су неспојиве са дневним 

редом из позива за седницу Националног савета од 03. 06. 2021. и  да је исти одбачен 

гласањем одмах после гласања за Допуну дневног реда. 

 




