ЗАПИСНИК
Са редовне скупштине ОССИ-ја одржане 18.1.2019. у просторијама
Организације у Београђанки

Седницу водила директорка сектора за маркетинг и односе с јавношћу
Тарбук Ирина, по овлашћењу потпредседнице Катарине Грек.
Записник водио Марковић Василије, члан председничког ОССИ тима.

На почетку заседања председавајућа седницом, Тарбук Ирина установила
је присуство чланова који су узели учешћа у раду седнице и то Страхиња
Радовановић, координатор београдског тима и Василије Марковић у
седишту организације, а Борис Шеварика, ревизор, Милица Ненадовић и
Сташа Станковић путем скајпа.
Седница се одвијала по унапред предложеним тачкама дневног реда.
-Као прву тачку дневног реда разматрани су правни акти организације
поднети на усвајање и то Статут и Правилник о раду. У току дискусије
која се развила изнете су примедбе и измене одређених чланова на
предложени текст Статута и то на члан 7 став 2 ( замењен је термин
скупштина за термин организација), члан 25 став 3 у погледу скраћивања
рока за подношење дневног реда с две на једну недељу, члан 38 став 3 где
се детаљније разрађује термин делегат и најзад члан 42 где се додаје
процедура избора директора локалних огранка. Такође предложена је
измена члана 9 Правилника о раду а у погледу услова за кворум за рад
скупштине. Након дискусије, акти су заједно са изменама и амандманима
једногласно усвојени.
-Друга и трећа тачка дневног реда биле су избор Саше Станковић на место
в.д. директора сектора за унутрашње послове и Ане Стамболић за в.д.
директора сектора за финансије и правне делатности. Након кратког
представљања кандидата, и уживо обраћања госпођице Станковић,
председавајућа Тарбук је ставила оба избора на гласање и обе
кандидаткиње су добиле једногласну подршку. Биографије обе
кандидаткиње су у прилогу.

-У одсуству финансијског координатора, Остојић Александра , члан
председничког тима Марковић Василије изложио је присутним делегатима
рад на писању финансијског извештаја и нагласио да ће завршени и
потпуни финансијски извештај ускоро бити предат на проверу надлежним
књиговодственим установама у складу с законским прописима.
-Под последњом тачком дневног реда, о осталим питањима, повела се
дискусија око надлежности Надзорног одбора, дефиницији чланства у
Организацији и пројектима планираним за ову годину.

**Пред само закључење седнице, Скупштина је обавештена о пријему
извесног приговора који је ОССИ Беч упутио електронским путем на
правне акте разматране на седници и посебно неке њихове чланове.
Скупштина је приговор примила к знању, и њега упутила надлежним из
правног тима, међутим како су акти већ усвојени, то се на њихово ступање
на снагу формалноправно овај приговор не протеже.

Василије Марковић, записничар

