
 
 
 

РЕДОВНИ ИЗБОРИ 2021 
 
 

На основу чланова 20 у 21 Статута Организације српских студената у иностранству 
(ОССИ) усвојеног на седници Скупштине ОССИ-ја 2019. године, Секретаријат 
Организације српских студената у иностранству (ОССИ) сачињен од Александра 
Љубомировића на месту Председника, Анђеле Јанковић и Софије Матић на месту 
Потпредседника, Јелене Рончевић, Директорке сектора за међународне огранке, Дијане 
Авдић на позицији Директорке сектора за маркетинг и односе с јавношћу, Ане Стамболић, 
Директорке сектора за финансије, Александре Дубовац, Директора сектора за правне 
делатности, Милене Недељковић, Директорке сектора за унутрашње послове и Аљоше 
Палије, Председника Надзорног одбора, расписује редовне Изборе за чланство у 
Секретаријату Организације српских студената у иностранству (ОССИ).  

Према члану 20.1. Статута, избори се расписују за следеће позиције:  

1. Председник 
2. Директор сектора за међународне огранке 
3. Директор сектора за маркетинг и односе с јавношћу 
4. Директор сектора за унутрашње послове 
5. Директор сектора за финансије 
6. Директор сектора за правне делатности 
7. Председик Надзорног одбора 

КАЛЕНДАР ИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ: 

1. Расписивање редовних двогодишњих избора = 1. јул 
2. Пријављивање кандидата = 1. јул – 15. јул (23:59) 
3. Презентација кандидата = 16. јул – 22. јул (23:59) 
4. Предизборна тишина = 23. јул 
5. Избори = 24. и 25. јул 
6. Резултати избора = 26. јул (до 23:59) 
7. Редовна седница скупштине ОССИ-ја = август 

Изборна Комисија:  

21.1. Изборна комисија није стално радно тело него се формира осам (8) дана пре 
спровођена избора; 

21.2. Изборна комисија има три (3) независна члана бирана методом случајног избора:  

1. један (1) директор међународног огранка;  



2. један (1) члан Надзорног одбора;  
3. један (1) члан Сектора за правне делатности;  

21.3. Избор чланова изборне комисије спада у дужност активног чланства. Скупштина 
може да укине статус активном члану у случају да се изабрани члан оглуши о дужности 
као члана изборне комисије.  

У складу са горе-поменутим члановима Статута, изборна комисија биће формирана 16. 
јула. 

Избор Потпредседника:  

34.1. Потпредседнике предлаже Председник из реда делегата;  

34.2. Предлог Председника усваја или одбија Скупштина приликом редовног или 
ванредног заседања обичном већином (1/2+1);  

УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТУРУ НА ИЗБОРИМА 2021. ГОДИНЕ: 

1. Кандидат мора да буде РЕДОВАН студент у иностранству (основне, мастер или 
докторске студије)  

2. Кандидат мора да има из себе 6 месеци активног рада у ОССИ-ју (у оквиру неког 
од сектора или председничког тима) 

ПРИЈАВНА ДОКУМЕНТА: 

1. Биографија кандидата писана у трећем лицу  
2. Портрет фотографија кандидата  
3. Јасно назначена функција за коју се кандидат пријављује  

*Могуће је пријавити се само за једну функцију 
4. Доказ о студирању у иностранству (пријемно писмо са универзитета, студентска 

картица са именом и/или фотографија) 
5. Кратак текст са одговором на питање: 

o Зашто себе сматраш адекватним кандидатом за изабрану функцију у оквиру 
Секретаријата ОССИ-ја?  

*Сва документа кандидат мора да достави путем мејла registracija@ossi.rs 
најкасније до 15. јула (23:59).  

Накнадне пријаве се неће уважити! 

НАПОМЕНА 1: Особе које тренутно чине Секретаријат ОССИ-ја и биле су на функцији у 
оквиру два мандата немају право кандидовања (један мандат, према Статуту, траје 2 
године). Особе које имају један мандат или мање имају право да се поново кандидују. 

НАПОМЕНА 2: Сваког кандидата изгласаног на изборима, према Статуту, мора да одобри 
Скупштина.  

 



ПРАВИЛА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА: 

1. Студент који гласа мора да буде студент у иностранству или активан члан члан 
сектора за унутрашње послове (тимови Београд, Нови Сад, Ниш, Бања Лука) 
 

2. Студент мора да буде члан Организације тј да употпуни регистрацију на сајту 
закључно са 30. јуном 2021. године (23:59) 
*Како би се студенту одобрила регистрација, неопходно је да пошаље доказ о 
студирању у иностранству 

 

 

 

 

 

 


