
	
	
	

ЗАПИСНИК  
Са редовне Скупштине ОССИ-ја одржане 19.9.2020. године 

 
Седницу је водила директорка сектора за правне делатности, Александра 
Дубовац.  
Записник је водила Анђела Јанковић, потпредседница ОССИ-ја.  
 
На почетку заседања, Александра Дубовац је установила присуство 35 
чланова који су узели учешће у раду седнице. Од овог укупног броја, 23 
члана су се укључила електронским путем, док је 12 чланова било физички 
присутно.  
 
Седница се одвијала по унапред предложеним тачкама дневног реда, изузев 
тачке 10 која није била обрађена и одгођена је за следећу Скупштину. Уз то, 
тачка 5 је измењена где је уместо вршиоца дужности, предложен директор.  
 
Тачке 1, 3 и 5 су биле на тему избора новог директора сектора за маркетинг и 
односе с јавношћу (Дијана Авдић), избора новог директора сектора за 
унутрашње послове (Милена Недељковић) и избора новог директора 
Надзорног Одбора (Аљоша Палија). Након представљања кандидата, Аљоша 
и Дијана су једногласно изабрани, док је за Милену Недељковић био један 
уздржан, те је изабрана са 34 гласа за. Тачка 2 се тицала разрешења дужности 
постојећег директора сектора за унутрашње послове, Станислава Кнежевића, 
те је и ова тачка изгласана са 34 гласа за и једним уздржаним. Под тачком 4, 
подразумевала се објава о разрешењу дужности тренутног директора 
Надзорног Одбора, Јована Недељковића, који се са ове функције 
самоиницијатнивно повукао.  
 
Изгласана су два нова правилника, у оквиру тачке 6 дневног реда – 
Правнилник о раду сектора за међународне огранке и Правилник о раду 
сектора за унутрашње послове и сарадњу са партнерима. Уз то, једногласно 
је изгласан и начин усвајања преосталих правилника – готови правилници ће 
бити постављени на наш сајт и послати свим регистрованим члановима на 



сајту уз рок од месец дана за примедбе и жалбе. Након истека тог рока, 
правилници ће ступити на снагу.  
 
Александар Остојић, координатор финансијског тима, изложио је 
присутнима финансијски извештај из претходне финансијске године и 
објаснио више о изворима прихода и трошкова.  
 
Последње две тачке дневног реда су подразумевале верификацију мандата 
директора међународних огранака који су основани у периоду од јануара до 
септембра 2020. године (Кина, Аустралија, Мађарска, Канада, Ирска), које су 
изгласане са 33 гласа за и два суздржана.  
 
 
Анђела Јанковић 
Записничар 


