- СКУПШТИНА Бања лука, 10. мај 2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТАРЈЕШИНА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Прва редовна Скупштина Организације старјешина ВРС одржана је 10. маја 2018.
године са почетком у 17,30 часова у хотела „Атина“ Бања Лука.
Скупштини је присуствовало 31 члан из свих регионалних одбора.
Скупштину је отворио и са њом непосредно руководио предсједник Скупштине ОСТА
мр потпуковник Милоје Делетић.
Врло позитивно је оцијењено ангажовање Предсједништва ОСТА ВРС на формирању 7
регионалних одбора: Приједор, Бања Лука, Добој, Бијељина, Источно Сарајево,
Требиње и Зворник као и 20 градских, општинских одбора и иницијативних одбора.
Одато је признање свим члановима Организације на изузетној организацији научностручне конференције на тему: „Улога старјешина ВРС у стварању и одбрани Републике
Српске током одбрамбено-отаџбинског рата“, у којој су узели учешће еминентни
стручњаци, академици, професори и старјешине ВРС, чиме је значајним дијелом
расвјетљен пут изградње ВРС и њене улоге у стварању и одбрани Републике Српске.
Предсједништво је високо оцјенило пријем код Предсједнице Владе Републике Српске,
госпође Жељке Цвијановић, која је показала велики интерес за рад Организације, као и
спремност да помогне у нашим пројектима. Сличног става је био и министар рада и
борачко-инвалидске заштите, господин Миленко Савановић.
Позитивно је оцијењен обилазак старјешина који издржавају казне у КПД „Туњице“.
Усвојен је План активности Организације ОСТА за 2018. годину, који ће бити
постављен на сајт гдје су назначени приоритети у обиласку Регионалних одбора и
пружање помоћи у формирању општинских одбора. Сходно Плану предвиђено је
организовање међународне конференције о Сребреници под називом „Сребреница –
стварност и манипулације“ која ће бити одржана крајем новембра 2018. године.
Предсједништво је обавезано да направити инструкције о раду општинских, градских и
регионалних одбора ради уједначавања ставова и поступања у различитим условима и
перманентно путем сајта информише чланство о раду и ставовима око значајних
друштвених питања у Републици Српској.

Сходно расправи и на основу реалних показатеља усвојен је Финансијски план
Организације за 2018. годину који би требао да обезбиједи функционалност
Организације на свим нивоима, а који ће бити постављен на сајту Организације.
У циљу обезбјеђења развоја и функционалности Организације старјешина ВРС извршена
је измјена и допуна неких чланова Статута што ће бити детаљно приказано на сајту
Организације. У основи промијењено је сједиште Организације у улици Николе Пашића
бр. 26 Бања Лука; Печат и штамбиљ ће добити регионални, градски и општински одбори.
Исто тако РО, ГО и ОО ће имати могућност отварања подрачуна у Новој банци.
Направљене измјене треба да олакшају функционалност одбора; Умјесто досадашња два
у Предсједништво се бирају четири потпредсједника из различитих регионалних одбора;
У тачки „ко може бити члан ОСТА ВРС“ допуњен је ставом да чланови породица
старјешина могу бити чланови Организација како би послије нас наставили са радом.
Донијета је одлука о разрјешењу дужности два члана Предсједништва ОСТА ВРС на
лични захтјев и то:
1.
Кесеровић Драгомир, генерал мајор из Бања Луке,
2.
Лучић Мирослав, капетан из Источног Сарајева,
На упражњена мјеста у Предсједништо ОСТА ВРС изабрана су тројица чланова које су
предложили регионални одбори и то:
1.
Саиловић Перо, пуковник, сарајевско - романијска регија;
2.
Којић Радомир, потпуковник, сарајевско - романијска регија;
3.
Радојичић Радован, пуковник, херцеговачка регија.
У сладу са измјенама Статута ОСТА а на основу предлога Регионалног одбора Требиње
за потпредсједника Организације старјешина ВРС изабран је пуковник Радојичић
Радован из Невесиња.
На Скупштини је за члана Надзорног одбора изабран Вулић Милорад, пуковник.
Након дискусија већином гласова Скупштине одлучено је да ће се у Организацији
убирати мјесечна чланарима од 5 КМ, која ће потом бити дијељена за рад и
функционисање Предсједништва ОСТА ВРС, регионалних одбора и градских и
општинских одбора о чему ће Предсједништво донијети Правилник. Истовремено се
пружа могућност да општински и градски одбори ослободе обавезе плаћање чланарине
за угрожене старјешине и оне који не раде о одговарајућој процедури. Чланарина се може
плаћати мјесечно, квартално, полугодишње и годишње.
Опширан записник за Прве редовне Скупштине ОСТА ВРС достављен је члановима
Предсједништва и предсједницима регионалних одбора.
Скуштина је завршила са радом у 18:45 часова.
Записник водио:
Потпуковник Жељко Струкар с.р.

Предсједник Скупштине
мр потпуковник Милоје Делетић с.р.

