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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. 
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ЗАПИСНИК 

 

 СА 2 РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА у 2021. год.  (у даљем тексту ИО) 
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ, одржаноj 08. 07. 2021. 

Седница je одржана у Панчеву, Димитрија Туцовића 100. дана 08. 07. 2021. (четвртак) са 
почетком у 16. часова. 

Седници ИО присуствовали су чланови: 

1. Горан Мешановић; 
2. Иван Романов; 
3. Ирина Миљковић; 
4. Јован Ружичић; 
5. Леонид Кампе. 

Гост на састанку ИО био је Милован Ћурчић. 

Седници ИО присуствовала је секретарка  НСРНМ Лариса Милић, која је саставила 
Записник.  

Потврђен је потребан кворум присутних. 

Седницу ИО отворила је председавајућа Ирина Миљковић и ставила на усвајање дневни 
ред седнице. Дневни ред  је једногласно прихваћен. 

Седница је одржана са следећим дневним редом: 

1.      Усвајање Записника са предходне редовне седнице; 
2.      Измене и допуне ОДЛУКЕ о дневницама и путним трошковима НСРНМ; 



      3.       Разматрање и давање предлога за усвајање правилника о организацији и 
спровођењу пописа имовине и обавеза  и усклађивању    књиговодственог стања са 
стварним стањем. 

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

-Под првом тачком дневног реда: 

На записник са претходне седнице није било  примедби. Председница Ирина Миљковић 
ставила је на гласање и усвајање записник са претходне седнице.  

Записник је усвојен једногласно (ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; УЗДРЖАНИХ: 0). 

-Под другом тачком дневног реда: 

Присутни су разговарали о тренутној финансијској ситуацији НСРНМ-а и дошли до 
општег закључка да је у овој ситуацији рационално смањити износ плаћања дневниц на 
неопорезиви износ како би се, с једне стране, уштедео новац, а са друге стране, како би се 
повећала активност у раду савета. 

Истовремено, надокнада трошкова превоза остаје на истом нивоу, односно не мења се. 

Председница Ирина Миљковић ставила на гласање усвајање измене и допуне ОДЛУКЕ о 
дневницама и путним трошковима НСРНМ. 

Предлог измене и допуне ОДЛУКЕ о дневницама и путним трошковима НСРНМ је 
усвојен једногласно (ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; УЗДРЖАНИХ: 0).  

-Под трећом тачком дневног реда: 

       Разматрање и давање предлога за усвајање правилника о организацији и спровођењу 
пописа имовине и обавеза  и усклађивању    књиговодственог стања са стварним стањем. 
Присутни су разматрали предметни Правилник и предложили неопходност његовог 
усвајања. 

- Под четвртом тачком  дневног реда: 

Ирина Миљковић отворила је дискусију о питању смене председнице Одбора за 
информисање Марианне Младеновић. Присутни су изразили мишљење да су упознати са 
резултатима рада Марианне Младеновић као председнице Одбора за информисање и 
предложили да се приступи гласању. 

Председница Ирина Миљковић ставила на гласање усвајање  предлога за смену 
председници Одбора за Информисање (Маријанна Младеновић). 



Предлог за смену председници Одбора за Информисање (Маријанна Младеновић) је 
усвојен једногласно (ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; УЗДРЖАНИХ: 0).  

- Под  петом  тачком  дневног реда: 
 
Ирина Миљковић отворила је дискусију о  кандидатури председника Одбора за 
информисање. Присутни су потврдили да су детаљно прочитали биографију кандидата 
Наталије Миладинович и затражили да се приступи гласању. 
Председница Ирина Миљковић ставила на гласање усвајање  предлога за именовање 
новог председника Одбора за информисање (Наталиа Миладиновић). 
Предлог за именовање новог председника Одбора за информисање (Наталиа 
Миладиновић) је усвојен једногласно (ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; УЗДРЖАНИХ: 0).  

- Под  шестом   тачком  дневног реда: 
 
Ирина Миљковић је подсетила присутне да председавајући Одбора за културу, члан 
НСРНМ Слободан Николић не учествује активно у раду савета, не појављује се на 
редовним седницама, а такође не показује активност у раду одбор за културу,  не 
доприноси решавању задатака са којима се одбор суочава, не доприноси стварању 
позитивне слике како одбора, тако и националног савета у целини. С тим у вези, 
покренуто је питање његове смене. 
Председница Ирина Миљковић ставила на гласање усвајање  предлога за смену 
председника Одбора за Културу (Слободан Николић). 

Предлог за смену председника Одбора за Културу (Слободан Николић) је усвојен 
једногласно (ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; УЗДРЖАНИХ: 0).  

- Под  седмом    тачком  дневног реда: 
 
Ирина Миљковић отворила је дискусију о  кандидатури председника Одбора за културу. 
Милован Ћурчић је дао објашњења о кандидатури Константина Орлова. 
Леонид Кампе питао је шта Константин Орлов ради на пољу културе. И добио објашњење 
да је дотични кандидат активан у пољу културног деловања и да има довољно 
организационих вештина и способности да покрене рад Одбора за културу. 
Председница Ирина Миљковић ставила на гласање усвајање  предлога за именовање 
новог председника Одбора за културу (Константин Орлов). 
Предлог за именовање новог председника Одбора за културу (Константин Орлов) је 
усвојен једногласно (ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; УЗДРЖАНИХ: 0).  

- Под осмом тачком дневног реда: 

Да би решила проблеме који су настали са основним средствима на билансу стања 
НСРНМ, проблеме са способношћу да их се стварно има и користи у раду, Ирина 
Миљковић је предложила да  НСРНМ  организује  сталну комисију за попис. Састав 
комисије: Арсен Плахин (председник), Горан Мешановић (члан), Иван Романов (члан). 

Ирина Миљковић ставила на гласање предлог за стварање сталне пописне комисије. 
Предлог је усвојен једногласно (ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; УЗДРЖАНИХ: 0).  

Присутни су покренули питање штампе визиткарти за активне чланове савета, 
одштампаних у јединственом дизајну. Лариса Милић је задужена за развој јединственог 
дизајна визиткарти и исти ће представити НСРНМ. 



Ирина Миљковић се захвалила присутнима на активном учешћу на седници, чиме је иста 
и завршена у  16:42. 
 
 

У Панчеву, 08. 07. 2021.             

 

Секретарка    НСРНМ                                                                                  Лариса Милић. 

Председница ИО                                                                                     Ирина Миљковић. 

 

Записник важи без потписа и печата 


