Одбор ОССИ-ја, састављен од председника Александра Јаковљевића, потпредседника Страхиње
Матејића, директора за локалне огранке Марка Ивановића, директорке за медије Јелене Матић и
директора за финансије и унутрашње послове Марка Његована, дана 1. 6. 2017. доноси:
ОДЛУКА
О сазивању
Редовне скупштине ОССИја
У складу са чланом 22.1. Статута ОССИја председник ОССИја Алексаднар Јаковљевић (у даљем
тексту председник) је предложио Одбору ОССИја сазивање Редове Скупштине организације са
једном тачком дневног реда – избора у организацији на свим изборним позицијама. Председник је
предложио да се Редовна Скупштина одржи као интернет седница и то од 10 часова 10. јула до 20
часова 11. јула 2017. године.
У складу са чланом 22.2. Статута ОССИја председник је предложио дневни ред који подразумева
избор за:






Председника ОССИја;
Директора сектора за локалне огранке;
Директора сектора за финансије и унутрашње послове;
Директора сектора за медије;
Ревизора ОССИја.

Одлука о расписивању избора ће се објавити 10. јуна 2017. године свим пуноправним члановима
ОССИ-ја путем електронске поште.
Такође, предложено је да од дана доношења ове одлуке, па све до 25. јуна тече рок за подношење
кандидатура за све позиције. Након окончања рока, садашњи Одбор ОССИја је у обавези да у року
од два дана свим предложеним кандидатима саопшти да су званично предложени за позиције у
ОССИју, у складу са Статутом.
Након одржаних избора, тим задужен за организацију избора мора званичним путем да обавести
све чланове ОССИ-ја и целокупну јавност о резултатима избора 12. јула 2017. године.
Предлог председника је једногласно усвојен од стране свих чланова Одбора.
Образложење
На седници Одбора одржаној 1.6.2017. путем интернет конференције председник је предложио
одржавање Редовне Скупштине ОССИја.
С обзиром да овог лета истиче двогодишњи мандат комплетном Одбору ОССИ-ја, неопходно је у
складу са Статутом организовати изборе за Одбор који ће водити организацију у наредне две
године. Такође, с обзиром да председнику и потпредседнику истичу други двогодишњи мандати и
да не постоји основ за поновну кандидатуру, председник је предложио организовање избора у јулу
како би постојало довољно времена за квалитетну примопредају дужности и задужења новом
председнику и новим члановима Одбора.
Избори су предложени да трају два дана, 10. и 11. јула како би се оставило довољно времена
нашим члановима да се изјасне, имајући у виду сезону одмора као и чињеницу да је велики број
наших чланова у иностранству. Због тога, предложено је да се избори организују путем интернет

гласања на ОССИ сајту како би се постигла већа излазност и тиме дао већи кредибилитет Одбору
да заступа ОССИ у наредном периоду.
Имајући то у виду, Одбор ОССИја је једногласно усвојио предлог председника као и дневни ред
предложене Ванредне Скупштине.

Александар Јаковљевић
Председник
У Београду, 1. јун 2017. године

