
 
 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ РУССКОГО ЭТНИЧЕСКОГО МЕНЬШИНСТВА 
 
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ     
 
NACIONALNI SAVET RUSKE NACIONALNE MANJINE 

NATIONAL COUNCIL OF THE RUSSIAN ETHNIK MINORITY 

МБ: 08969892; ПИБ: 111291002; Панчево, Димитрија Туцовића  100. 

E-mail: kontakt@nsrnm.org;  www.nsrnm.org     Тел. 065 2960 450  

 
 На основу члана 7 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, члана. 
29 
  

ЗАПИСНИК 
 
Са 3 редовне седнице НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ (у 
даљем тексту НСРНМ) у 2021. години, одржане 08. 07. 2021. (четвртак) са почетком у 
16:50 часова у седишту НСРНМ, Димитрија Туцовића 100. Панчево. 

Седницу је отворио председник  Милован Ћурчић.  
Милован Ћурчић је утврдио кворум присутних. Од 15 чланова НСРНМ, седници је 
присуствовало 9 чланова:  Арсен Плахин, Ирина Миљковић, Горан Мешановић, Иван 
Романов, Лариса Милић, Јован Ружичић,  Милован Ћурчић,  Наташа Младеновић, Леонид 
Кампе. 
 
Милован Ћурчић је предложио да се одобри записник са претходне седнице НСРНМ (од 
06. 06. 2021.) пре него што се одобри дневни ред текуће седнице. На претходни записник 
није било  коментара, примедби  или питања. Предлог је стављен на гласање.  
Записник  је усвојен једногласно ЗА 9 од 9 присутних, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0. 
 
Председавајући Милован Ћурчић је нагласио да су сви чланови НСРНМ 72 сата пре 
почетка седнице добили мејлом дневни ред. Пре него што НСРНМ усвоји дневни ред  
текуће седнице, Горан Мешановић је затражио допуну дневног реда. 
Председавајући седницом Милован Ћурчић је дао реч Горану Мешановићу. 
Горан Мешановић се обратио присутнима следећим: 
 
Подносим ПРЕДЛОГ  ДОПУНЕ  ДНЕВНОГ РЕДА ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ У 2021. 
ГОД.: Подношење кривичне приjaве против Игора Петрова. 

Милован Ћурчић ставио на усвајање  предлог допуне дневног реда 3  седнице НСРНМ. 
Допуна дневног реда  је једногласно прихваћена. 

Председница Извршног Одбора Ирина Миљковић, писмено је доставила предлоге 
Извршног одбора: 



-      Измене и допуне ОДЛУКЕ о дневницама и путним трошковима НСРНМ; 
-      Разматрање и давање предлога за усвајање правилника о организацији и спровођењу 
пописа имовине и обавеза  и усклађивању    књиговодственог стања са стварним стањем. 
-   Разматрање и одлучивање о предлогу за смену председника Одбора за Информисање 
(Маријанна Младеновић); 
-      Разматрање и одлучивање о предлогу за именовање новог председника Одбора за 
информисање (Наталиа Миладиновић); 
-      Разматрање и одлучивање о предлогу за смену председника Одбора за Културу 
(Слободан Николић); 
-      Разматрање и одлучивање о предлогу за именовање новог председника Одбора за 
Културу (Константин Орлов); 
Милован Ћурчић се захвалио Ирини на достављеним предлозима ИО и прочитао дневни 
ред 3 седнице НСРНМ. 

Седница је одржана са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са предходне редовне седнице; 

2. Кривична приjaва против Игора Петрова; 

3. Измене и допуне ОДЛУКЕ о дневницама и путним трошковима НСРНМ; 

4.Разматрање и усвајање предлогa ПРАВИЛНИКA О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА О УСКЛАЂИВАЊУ 
КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ; 

5.Разматрање и одлучивање о предлогу за смену председника Одбора за Информисање 
(Маријанна Младеновић); 
 
6.Разматрање и одлучивање о предлогу за именовање новог председника Одбора за 
информисање (Наталиа Миладиновић); 
 
7.Разматрање и одлучивање о предлогу за смену председника Одбора за Културу 
(Слободан Николић); 
 
8.Разматрање и одлучивање о предлогу за именовање новог председника Одбора за 
Културу (Константин Орлов); 
 

9. Питања и одговори. 

-Под првом тачком дневног реда: 

Дневни ред  је одобрен. 

-Под другом тачком дневног реда: 

Горан Мешановић је дао О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е: 

Потребно је да НСРНМ  поднесе кривичну приjaву и  напише изјаву о покретању 
кривичног поступка против Игора Петрова. Чланови НСРНМ присутни на седници   



упознати су са садржајем изјаве у којој су детаљно описане и забележене чињенице 
кршења и злоупотреба од стране Игора Петрова. 

Милован Ћурчић додао је да је на крају пословне 2020. године Игор Петров није извршио 
попис основних средстава НСРНМ-а што је као рачунополагач био у обавези и да се 
његов поступак може тумачити као намера о скривању основних средстава да би се 
прибавила лична корист. Предложио је да се и ова незаконита радња Игора Петрова унесе 
у Кривичну пријаву.  

Милован Ћурчић је додао да је Игор Петров одбио да потпише Одлуку о отказу 
канцаларије у Шапцу и престанку плаћања кирије за исту. 

Иван Романов је рекао да је неопходно консултовати се са  адвокатом пре него што се 
настави са тужбеним поступком. 

Арсен Плахин је после сазнања да Одлука о отказу канцаларије у Шапцу није потписана, а 
која је изгласана на седници Националног савета 17. 01. 2021. год. рекао да овај проблем 
под хитно решавамо, да са овиме упознамо власника канцеларије у Шапцу и да морамо да 
вратимо  сва основна средства у седиште (просторије) НСРНМ. 

Предлог је стављен на гласање. Предлог усвојен једногласно ЗА 9 од 9 присутних, 
ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0. 
 
-Под трећом тачком дневног реда: 

Милован Ћурчић ставио на усвајање  предлог ИО. за Измене и допуне ОДЛУКЕ о 
дневницама и путним трошковима НСРНМ, са ступањем на снагу одлуке од тренутка 
одобрења. 

Предлог је усвојен једногласно ЗА 9 од 9 присутних, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0. 
 

- Под четвртом тачком  дневног реда: 

Милован Ћурчић ставио на усвајање  предлог ПРАВИЛНИКA О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И УСКЛАЂИВАЊЕ 
КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ. 

Предлог ПРАВИЛНИКA О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И 
ОБАВЕЗА И УСКЛАЂИВАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ 
СТАЊЕМ усвојен једногласно ЗА 9 од 9 присутних, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0. 
 
Реч је узела Ирина Миљковић која је присутнима објаснила суштину проблема тренутне 
ситуације са стварним стањем располагања основним средствима у билансу стања 
НСРНМ. И објаснила је потребу за ванредним пописом основних средстава и стварањем 
сталне пописне комисије.  

Милован Ћурчић је прочитао предлог Извршног Одбора о избору и саставу Пописне 
комисије у саставу: Арсен Плахин (председник); Горан Мешановић (члан); Иван Романов 
(члан). 



Ставио је предлог избора комисије на гласање. Предлог за избор пописне комисије је 
једногласно усвојен: ЗА 9 од 9 присутних, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0.  
 
- Под  петом  тачком  дневног реда: 
Разматрање и одлучивање о предлогу за смену председнице Одбора за Информисање 
(Маријанна Младеновић);  
Милован Ћурчић ставио је ову тачку дневног реда на гласање, уз напомену да је ово 
предлог Извршног одбора.  
Предлог за смену председнице Одбора за Информисање (Маријанна Младеновић) усвојен 
је једногласно: ЗА 9 од 9 присутних, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0. 
 
Под  шестом  тачком  дневног реда: 
Предлог за именовање нове председнице Одбора за информисање (Наталиа 
Миладиновић); 
 
Милован Ћурчић ставио је ову тачку дневног реда на гласање, уз напомену да је ово 
предлог Извршног одбора.  
Предлог за избор председнице Одбора за Информисање (Наталије Миладиновић) усвојен 
је једногласно: ЗА 9 од 9 присутних, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0. 
 
Под седмом  тачком  дневног реда: 
Разматрање и одлучивање о предлогу за смену председника Одбора за Културу (Слободан 
Николић); 
Милован Ћурчић ставио је ову тачку дневног реда на гласање, уз напомену да је ово 
предлог Извршног одбора.  
 
Предлог за смену председника Одбора за културу (Слободана Николића) усвојен је 
једногласно: ЗА 9 од 9 присутних, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0. 
 
Под осмом  тачком  дневног реда: 
 
Предлогу за именовање новог председника Одбора за Културу (Константин Орлов); 
Милован Ћурчић ставио је ову тачку дневног реда на гласање, уз напомену да је ово 
предлог Извршног одбора.  
Предлог за избор председника Одбора за културу (Константина Орлова) усвојен је 
једногласно: ЗА 9 од 9 присутних, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАН 0. 
 
Под питања и одговори: 
Горан Мешановић питао је о могућности одржавања манифестације 12. августа у 
Подрињу, односно обилазак споменика руској болничарки из Првог светског рата, Дарији. 

Милован Ћурчић је одговорио да тренутно не постоји начин да се донесе одлука о овом 
питању и саветовао је да се ова иницијатива формализује у облику предлога пројекта и 
разматра на следећој седници. 

Ирина Миљковић је позвала било ког од чланова НСРНМ-а да учествује на конференцији 
у Крушевцу као представник НСРНМ-а, за ову конференцију удружење, коме је Ирина 
Миљковић председавајућа, добило је грант. Конференција ће се одржати у Народном 
музеју г. Крушевац. 



Милован Ћурчић се захвалио присутнима на активном учешћу на седници, чиме је иста и 
завршена у  17:50. 
 
 

У Панчеву, 08. 07. 2021.             

Секретар    НСРНМ                                                                        Лариса Милић. 

Председник НСРНМ                                                                      Милован Ћурчић.       

 

Записник важи без потписа и печата.             

 

 

 


