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ЗАПИСНИК

са Друге седнице Националног савета руске националне мањине

Друга седница Националног савета руске националне мањине (НСРНМ) одржана је  24.
децембра 2022.  са почетком у 14 часова,  у  Панчеву, у просторијама  Националног савета
руске националне мањине, Браће Јовановића 24.

Седници је присуствовало 13  чланова НСРНМ:
1. Милован Ћурчић;
2. Арсен Плахин;
3. Лариса Милић;
4. Жанна Кнежевић;
5. Олга Пугачова;
6. Борис Делић;
7. Ирина Миљковић;
8. Константин Орлов;
9. Марија Стојков;
10. Драган Логвинов;
11. Вања Зеленски;
12. Наталиа Коцев.

Седницу је отворио председник Милован Ћурчић и прочитао је Члан 13 Статута о начину
Одлучивања.  

Пошто  је  утврдио  да  седници  присуствује  12  од  15  чланова  Националног  савета,
константовао је да седница има кворум за даљи рад.

За вођење Записника предложио је Ларису Милић и дао је предлог на гласање. 
ЗА  овај  предлог  је  дизањем  руке  гласало  12  од  12  присутних.  Нико  ПРОТИВ;  Нико
УЗДРЖАН.

http://www.nsrnm.org/
mailto:kontakt@nsrnm.org%3C


Председник Милован Ћурчић прочитао је дневни ред седнице: 

1. Избор два потпредседника Националног савета;
2. Избор секретара Националног савета;
3. Избор председника Извршног одбора, заменика и три члана Извршног одбора; 
4. Избор по три члана Одбора (председник, заменик и члан одбора) за: 
- Одбор за Културу; 
- Одбор за Образовање; 
- Одбор за Информисање; 
- Одбор за Службену употребу језика и писма.  
5. Под Разно.

Питао је присутне да ли има допуне дневног реда.
За реч се јавио Борис Делић и поднео председнику писани предлог допуне дневног реда:

-  Распуштање  Управног  одбора  Националне  библиотеке  „Руска  Библиотека“,  Панчево,
Браће Јовановића 24.

- Предлог за новог председника Управног одбора и 2 члана Управног одбора Библиотеке;

-  Измена  у  Управном  одбору  предузећа  „Родина  доо“  Панчево,  Браће  Јовановића  24.
Односно, престанак мандата члану Управног одбора Јовану Ружичићу и избор новог члана
Управног одбора.

Прочитавши наглас предлог допуне дневног реда, председник је ставио на гласање дневни
ред из позива за седницу.

Дневни ред је једногласно усвојен, ЗА дизањем руке гласало 12 од 12 присутних. Нико
ПРОТИВ; Нико УЗДРЖАН.

Председник је ставио на гласање допуну дневног реда. Допуна дневног реда је једногласно
усвојена, дизањем руке гласало ЗА 12 од 12 присутних. Нико ПРОТИВ; Нико УЗДРЖАН. 

Председник је констатовао да су дневни ред и допуна дневног реда једногласно усвојени и
на основу овлашћења из Статута приступио је предлогу по тачкама Дневног реда и допуне
дневног реда. 

За избор два потпредседника Националног савета предложио је:
- Арсена Плахина;
- Драгана Логвинова.

Предлог је образложио да су оба кандидата угледни чланови руске националне мањине и
да  су  добили  значајно  поверење  на  изборима  за  чланове  Националног  савета  Руске
националне мањине.



- Арсен Плахин је и у предходном сазиву Националног савета био потпредседник НСРНМ.
Један  је  од  оснивача  Нацоналног  савета,  предлагач  и  реализатор  многих  одлука  и
пројеката. 

- Ко је За да Арсен Плахин буде изабран за потпредседника Националног савета?

Дизањем руке гласало је 12 од 12 присутних ЗА. Нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.
Председник  је  утврдио  да  је  Арсен  Плахин  једногласно  изабран  за  потпредседника
Националног савета.

Драган Логвинов је оснивач Друштва Српско-Руско-Белоруског пријатељства, привредник,
члан је многих српских и руских привредних форума и асоцијација. 

- Ко је ЗА да Драган Логвинов буде изабран за потпредседника Националног савета?

Дизањем руке гласало је 12 од 12 присутних ЗА. Нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.
Председник  је  утврдио  да  је  Драган  Логвинов  једногласно  изабран  за  потпредседника
Националног савета.

- Председник је ставио на гласање предлог за избор секретара Националног савета: 

За секретара предлажем Ларису Милић, која се и у прошлом мандату доказала као стручна
у свом послу а и била је трећа на листи која је добила 9 од 15 чланова на изборима за
чланове националног савета.

Ко је ЗА да Лариса Милић буде изабрана за секретара Националног савета?

Дизањем руке гласало је 12 од 12 присутних ЗА. Нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.
Председник  је  утврдио  да  је  Лариса  Милић  једногласно  изабрана  за  секретара
Националног савета. 

Председник је по дневном реду предложио кандидата за председника Извршног одбора: 

-  За  председника  Извршног  одбора  предлажем  Жанну  Кнежевић.  Жанна  Кнежевић  је
активна у руској националној мањини у Републици Србији а била је четврта на листи која
је добила 9 од 15 чланова на изборима за чланове националног савета.

Ко је ЗА да Жанна  Кнежевић буде председник Извршног одбора Националног савета?

Дизањем руке гласало је 10 од 12 присутних ЗА. 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН.
Председник  је  утврдио  да  је  Жанна  Кнежевић  већином  од  10  гласова  изабрана  за
председника Извршног одбора Националног савета.

Председник је по дневном реду предложио кандидата за заменика председника Извршног
одбора. 



- За заменика председника Извршног одбора предлажем Константина Орлова. Константин
Орлов је реномирани шахиста, угледан члан у руској националној мањини у Републици
Србији а био је на победничкој листи на изборима за чланове националног савета.

Ко је ЗА да Константин Орлов буде заменик председника Извршног одбора Националног
савета?
Дизањем руке гласало је 12 од 12 присутних ЗА. Нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.
Председник  је  утврдио  да  је  Константин  Орлов  једногласно  изабран  за  заменика
председника Извршног одбора Националног савета.

По дневном реду седнице, председник је предложио Олгу Пугачову за члана Извршног
одбора Националног савета. Предлог је образложио да је Олга Пугачова културни радник
и угледан члан руске националне мањине, као и да је једна од чланова савета са листе која
је освојила већину на изборима.

Предлог је ставио на гласање:

- Ко је ЗА да Олга Пугачова буде члан Извршног одбора Националног савета?

Дизањем руке гласало је 12 од 12 присутних ЗА. Нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.

Председник  је  утврдио  да  је  Олга  Пугачова  једногласно изабрана  за  члана   Извршног
одбора Националног савета.

Председник је предложио Марију Стојков за члана Извршног одбора Националног савета.
Предлог је образложио да је Марија Стојков досадашњим својим активностима допринела
да на изборима за чланове националног савета листа „Руси у Србији“ оствари изванредне
изборне резултате и да је показала да је добар организатор послова. 

Предлог је дао на гласање:

- Ко је ЗА да Марија Стојков буде члан Извршног одбора Националног савета?

Дизањем руке гласало је 11 од 12 присурних ЗА. Нико ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН.

Председник је  утврдио да  је  Марија Стојков већином од 11 гласова изабрана за члана
Извршног одбора Националног савета.

Председник је предложио Бориса Делића за члана Извршног одбора Националног савета.
Предлог је образложио да је Борис Делић досадашњим радом у друштву Српско-Руског
пријатељства „РОД“ из Врбаса доста учинио на садржајности програма руске заједнице у
Републици Србији. Исто тако својим активностима допринео  је да на изборима за чланове
националног савета листа „Руси у Србији“ оствари изванредне изборне резултате. 

Предлог је ставио на гласање:
- Ко је ЗА да Борис Делић буде члан Извршног одбора Националног савета?



Дизањем руке гласало је 10 од 12 присутних ЗА. Нико ПРОТИВ, 2 УЗДРЖАН.

Председник  је  утврдио  да  је  Борис  Делић  већином  од  10  гласова  изабран  за  члана
Извршног одбора Националног савета.

Председник је од присутних на седници затражио допуштење да се за чланове Одбора,
рачунајући председника и заменика, гласа скупно за сва три кандидата а не појединачно,
стим што ће за свакога кандидата прочитати кратку биографију. 

Ставио је предлог нагласање. Предлог је дизањем руке једногласно прихваћен-12 ЗА; Нема
ПРОТИВ; Нема УЗДРЖАНИХ. 

Прочитавши њихове биографије,  председник је ставио на гласање кандидате Одбора за
Културу: 
1. Родољуб Бошкић (председник);
2. Вања Зеленски (заменик председника);
3. Александра Плахин (члан).

Дизањем руке гласало је 12 од 12 присурних ЗА. Нико ПРОТИВ, нико УЗДРЖАН.
Председник је  утврдио да  су:  Родољуб Бошкић (председник);  Вања Зеленски (заменик
председника); Александра Плахин (члан) изабрани за чланове Одбора за културу.

Прочитавши  биографије,  председник  је  ставио  на  гласање  кандидате  Одбора  за
Образовање: 
1. Ирина Миљковић (председник);
2. Тања Карановић (заменик председника);
3. Анастасија Зарковић (члан).

Дизањем руке гласало је 11 од 12 присутних ЗА. нема ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН.
Председник је утврдио да су: Ирина Миљковић (председник); Тања Карановић (заменик
председника);  Анастасија Зарковић (члан) већином од 11 гласова  изабрани за чланове
Одбора за образовање. 

Одбор  за  Службену  употребу  језика  и  писма:  Прочитавши  биографије,  председник  је
ставио на гласање кандидате Одбора: 
1. Драган Ранђеловић (председник);
2. Весна Кулунџић (заменик председника);
3. Дарко Вукоје (члан). 

Дизањем руке гласало је 12 од 12 присутних ЗА. нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАН.
Председник је утврдио да су: Драган Ранђеловић (председник); Весна Кулунџић (заменик
председника); Дарко Вукоје (члан) једногласно изабрани за чланове Одбора за Службену
употребу језика и писма.  



Одбор  за  информисање:  Прочитавши  биографије,  председник  је  ставио  на  гласање
кандидате Одбора: 
1.Марианна Младеновић (председник);
2.Маргарита Вујовић (заменик председника);
3. Александар Семакин (члан). 

Дизањем руке гласало је 10 од 12 присурних ЗА. 1 ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН.
Председник је  утврдио да су:  Марианна Младеновић (председник);  Маргарита Вујовић
(заменик председника);  Александар Семакин (члан) већином од 10 гласова изабрани за
чланове Одбора за информисање.  

Председник је рекао да је основни дневни ред завршен и да прелазимо на дневни ред по
допуни:
Ставио  је  на  гласање  предлог  распуштања  Управног  одбора  Националне  библиотеке
„Руска Библиотека“, Панчево, Браће Јовановића 24.
За  ову  тачку  дневног  реда  гласало  је  12 од  12 присутних  ЗА.  Нико  ПРОТИВ,  нико
УЗДРЖАН.
Председник је утврдио да је једногласно прихваћен предлог распуштње Управног одбора
Националне библиотеке „Руска Библиотека“, Панчево, Браће Јовановића 24.

Председник је ставио на гласање предлог за новог председника Управног одбора и 2 члана
Управног  одбора  Библиотеке;  За  председника  Управног  одбора  предложио  је  Арсена
Плахина као представника оснивача Библиотеке. За чланове Управног одбора предложио
је:  Несибу  Палибрк  Сукић  из  Панчева  и  Горана  Аничића  из  Панчева.  Председник  је
нагласио да се гласа скупа за сва три члана Управног одбора. 

За  ову  тачку  дневног  реда  гласало  је  12 од  12 присутних  ЗА.  нема  ПРОТИВ,  нема
УЗДРЖАН.
Председник је  утврдио да  је  једногласно прихваћен предлог избора председника и  два
члана Управног одбора Националне библиотеке „Руска Библиотека“.

Председник је ставио на гласање предлог последње тачке допуне дневног реда:

-  Измена  у  Управном  одбору  предузећа  „Родина  доо“  Панчево,  Браће  Јовановића  24.
Односно, престанак мандата члану Управног одбора Јовану Ружичићу и избор новог члана
Управног одбора.

Ставио је на гласање престанак мандата у Управном одбору Јовану Ружичићу.
За  ову  тачку  дневног  реда  гласало  је  12 од  12 присутних  ЗА.  нема  ПРОТИВ,  нема
УЗДРЖАН.

Председник  је  констатовао  да  је  једногласно  прихваћен  предлог  престанак  мандата  у
управном одбору предузећа „Родина доо“ Јовану Ружичићу.

Председник је за новог члана Управног одбора предложио Владимира Ђорђевића, члана
Националног савета руске националне мањине. 



Предлог је ставио на гласање: За ову тачку дневног реда гласало је 12 од 12 присутних ЗА.
нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАН.

Председник  је  утврдио  да  је  једногласно  прихваћен  предлог  за  избор  Владимира
Ђорђевића у управни одбор предузећа „Родина доо“.

Председник је отворио последњу тачку дневног реда.
ПОД РАЗНО:

– На расправу је изнето питање набавке књига за попуну библиотечког фонда. Током
дискусије је констатовано да финансијска ситуација не дозвољава набавку књига за
попуну библиотечког фонда и да се у протекле 2 године књижни фонд попуњава
искључиво  у  начину  донације  књига  од  стране  физичких  и  правних  лица  на
добровољној основи.
И даље попуњавање књижног фонда библиотеке вршиће се на сличан начин.

Седница је завршена у 15:30.

Седницу водил председник НСРНМ Милован Ћурчић.

Записник саставила Лариса Милић.

У Панчеву, 24.12.2022.

Записник важи без печата и потписа.


