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Записник

са прве седнице Одбора за попис становништва у 2022. години, односно пописа руске
националне мањине у Републици Србији, одржаној 28.05.2022.

Састанак је одржан у канцеларији НС РНМ дана 28. маја (субота) 2022.

године у Панчеву, Браће Јовановића 24, од 17.30 до 18.00 часова.

Скуп је отворио председник Одбора Милован Ћурчић.

Милован Ћурчић прогласио је кворум присутних. Од 8 чланова комисије,
састанку је присуствовало 7 чланова:

1. Милован Ћурчић (председник);

2. Лариса Милић (оперативни координатор);

3. Арсен Плахин (вице-председник);

4. Ирина Миљковић;

5. Горан Мешановић;

6. Јован Ружичић;

7. Марианна Младеновић.

Дневни ред седнице:

Разрада плана кампање за попис становништва у 2022. години, односно пописа руске
националне мањине у Републици Србији. 

Председник Милован Ћурчић је нагласио да су сви чланови Одбора путем електронске
поште добили дневни ред и  материјал на увид у прилогу.

Милован Ћурчић и Лариса Милић присутнима су говорили о току састанка и теми
састанка Координације националних савета о предстојећем попису становништва, као
и  седници  Савета  националних  мањина  27.  маја  2022.  године. О  посети  Његове
Екселенције господина Јана Братуа, амбасадора ОЕБС-а у Србији, Националном савету
руске националне мањине 26.05.2022.



Лариса  Милић  је  истакла  да  је  у  предстојећем  попису  становништва  доступност
упитника (Пописне листе) на руском језику од посебног значаја за представнике РНМ.
Задатак комисије  је да представницима РНМ пружи информације на руском језику.
Потребно је ширити информације широком кругу држављана Србије руског порекла
путем свих доступних медија, укључујући друштвене мреже на интернету.

Милован  Ћурчић  је  предложио  да  се  на  сајту  НС  РНМ отвори  посебна  додатна
страница  посвећена  Попису  становништва  2022.  године која  ће  да пружа најновије
информације.

Ирина Миљковић је изразила мишљење да у име НС РНМ-а локалним  самоуправама
треба да  се  пошаље Захтев за укључивање представника  РНМ-а у локалне пописне
комисије.

Милован Ћурчић је дао предлог да се административни и други трошкови рада Одбора
финансирају у року од 6 месеци из средстава НСРНМ-а у износу од 80 хиљада динара.
Седнице одбора се сазивају по потреби.

Арсен Плахин је појаснио да је, у случају недовољних средстава за функционисање
Одбора, потребно донети Одлуку о повећању износа средстава  од стране НС РНМ (по
законској процедури).

Ирина Миљковић је рекла да је неопходно радити на терену.

Арсен Плахин је  предложио оперативном координатору Лариси Милић да израчуна
буџет, узимајући у обзир предстојећих 5 седница Одбора. Израчунати  све планиране
предстојеће трошкове и избалансирати буџет кампање  Пописа 2022. године. На основу
тога сачинити предлог који ће Одбор  размотрити,  проучити и усвојити на наредној
седници са одређеним допунама и изменама.

Гласање је обављено.

Глас је био ЗА; ПРОТИВ; УЗДРЖАН.

Одлука је донета једногласно.

Панчево, 28.05.2022.

Записничар: оперативни координатор Одбора Лариса Милић.

Записник важи без потписа и печата.


