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ЗАПИСНИК 

 

Са 28. састанака Управног одбора Оријентиринг савеза Београда, одржаног у уторак 20.02. 

2018. године у Београду, у просторијама ОСБ-а, улица Милоја Закића са почетком у 18:10 часова. 

Састанку су присуствовали: Дејан Аврамовић председник у оставци ОСБ-а, Живота Тасић 

подпредседник, члан УО, Бојан Комарчевић, члан УО, Лидија Радуловића члан УО, Маја 

Димитријевић, члан УО, Иван Буквић, Мирослав Стевановић. 

 

Подпредседник Управног одбора Оријентиринг савеза Београда, Живота Тасић  је отворио састанак, 

поздравио присутне и захвалио им на доласку, и утврдио да постоји кворум за одржавање састанка. 

 

Након тога је предложио следећи: 

 

Дневни ред 

 

1. Усвајање Дневног реда 

2. Усвајање записника са 27. састанка 

3. Извештај о активностима између  два састанка: 

 Усвајање извештаја са БС Кампа: Аврамовић 

 Извештај о сарадњи са Секретаријатом: Тасић 

 Апел клубовима за повраћај опреме: Аврамовић 

 Извештај о примо-предаји дужности генералног секретара Радуловић-Аврамовић 

4. Пријава по конкурсу и припреме за организацију Трофеја Београда 2018. Аврамовић, Буквић 

5. Допис ССБ, књига чланова, чланарина ОСБ-у допис ОСС-у. Аврамовић, Тасић 

6. Исплата хонорара вд ген.секретара Лидији Радуловић за новембар и децембар. 

7. Утврђивање критеријума за избор најбољих: пионира, кадета и јуниора. 

8. Одлука о заказивању Изборне скупштине ОСБ-а. 

9. Разно; 

 

 

1. Усвајање Дневног реда за 28. редовни састанак УО ОСС; 

 

Чланови УО су се сагласили са предлогом Дневног реда који  је усвојен једногласно, без 

гласова против, без уздржаних гласова. 

 

2. Усвајање Записника са 27. састанка УО ОСБ  

 

Чланови  УО констатовали су да је записник са 27. састанка усвојем путем мејла, без гласова 

против, без уздржаних. 

 

 

3. Извештај о активностима између два састанка. 
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Београдски спринт камп 2018: Дејан Аврамовић, руководилац Београдског спринт кампа 2018, 

прихвата сугестије за корекцију извештаја које су пристигле на мејл савеза од Ирине Јухас и унеће 

их у извештај.  Камп реализован у складу са планом и програмом. Мали број такмичара у  узрасту 

од 12 до 20 година. Потребна је анализа клупских тренера о учешћу на кампу и терминима кампа 

за убудуће. Са припремом кампа кренути значајно раније у организацију и промоцију. Поједини 

тренери имали лош приступ припреми кампу. Изненађујуће и сиптоматично недостатак деце из 

Победе. Несклад у броју пријављених и броју присутних на кампу. 

Бојан Комарчевић је рекао да је још раније је знао да ће велики број деце  одсуствовати са кампа, 

јер је приликом најаве кампа у клубу добио од најаве од родитеља да нису ту у том периоду. 

Клубови да доставе виђење кампа и сугестије за будуће одржавање. 

Лидија Радуловић је сугерисала да се размисли о школама оријентиринга  пре одржавања кампа и 

онда да се и на кампу настави са радом тренера код полазника тих школа. 

Тражити мишљење лиценцираних тренера око организације кампа у будуће. 

 

Финансијски извештај БСК 2018: Утрошено око 45% више на штампу карата од планираног 

(планирано 10.000,00 динара) што ствара мањак у износу за исплату хонорара лицима укљученим 

у реализацију кампа. Након пресека финансијског извештаја подпредседник Савеза Живота Тасић 

је предложио да се хонорари за ангажовање на кампу исплате од планираних буџетских средстава 

и од средстава која је савез приходовао на име стартнине за камп и не преко тог износа, што значи 

да ће планирани износ 2500,00 динара по дану бити умањен. Колико ће то умањење бити, зависи 

од висине припадајућег пореза.  

Лидија Радуловић сугерише да треба обавестити људе о промени износа хонорара. 

Чланови УО ОСБ-а су једногласно прихватили овај предлог, без уздржаних гласова, без 

гласова против. 

 

Усмени Извештај о сарадњи са Секретеријатом. Живота Тасић је обавестио присутне чланове да је 

потписан Уговор о финансирању Годишњег Програма ОСБ-а од стране Секретеријата за спорт и 

омладину у износу од 700.000,00 динара, квартално 175.000,00 динара. Такође је потписан уговор 

о финансирању „Трофеја Београда“ у износу од 154.000,00.  

Живота Тасић је сугерисао ВД Генералног секретара да пре сваке планиране уплате обавестити 

чланове УО ОСБ-а и обавезно правити одлуке које УО ОСБ-а усвоји. 

Живота Тасић је напоменуо значај и важност папирних и електронских форми извештаја о нашим 

активностима. 

 

Дејан Аврамовић је обавестио присутне да је извршена примопредаја дужности Генералног 

Секретара. Припомредаји архиве, докумената, печата и благајне савеза поред Лидијер Радуловић, 

ВД Генералног секретара у оставци и Дејана Аврамовића ВД Генералног секретара. 

 

4. Пријава по конкурсу и припреме за организацију Трофеја Београда 2018.  
 

По конкурсу за тим лидера организационог одбора „Трофеја Београд“ стигла је пријава Ивана 

Буквића. То је једина пријава која је стигла. С обзиром да је Иван Буквић пријављен са сталним 

пребивалиштем у Београду, чланови УО ОСБ-а су донели одлуку да прихвате  кандидатуру 

Ивана Буквића за тим лидера ОО Трофеја Београда, једногласно. Без уздржаних гласова, без 

гласова против. Трофеј Београда 2018. године одржаће се на Калемегдану 24.3.2018. године. 
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5. Допис ССБ, књига чланова, чланарина ОСБ-у допис ОСС-у.  

 

Клубови достављају тражена документа за попуну Књиге чланова ОСБ-а. Након првобитне 

збуњујуће информације, због чега је Живота Тасић упутио критику Дејану Аврамовићу, исправна 

информација је прослеђена клубовима.  Рок за доставу Књиге чланова је 22.2.2018. Живота Тасић 

тражи подршку од чланова УО ОСБ-а  да упути захтев ОСС-у да половина годишње чланарине 

коју ОСС приходује од београдских клубова, буде уплаћена од стране ОСС-а на рачун ОСБ-а. 

Чланови УО ОСБ-а су подржали ову иницијативу. 

 

6. Исплата хонорара вд ген.секретара Лидији Радуловић за новембар и децембар. 

 

Лидија Радуловић изнела своје виђење ситуације, одриче се предвиђеног хонорара за децембар 

2018. године али не и за новембар. Дејан Аврамовић изнео своје ставове, одриче се хонорара за 

послове које је обављао уместо ВД Генералног секретара. Нема одлуке. Договор између Дејана и 

Лидије.  

 

7. Утврђивање критеријума за избор најбољих: млађа пионирска, кадетска и млађа јуниорска 

старија јуниорска. 

 

Као полазна тачка овог предлога јесте иницијатива да се награде најбољи јуниор и јуниорка у 2017. 

години на редовној годишњој Скупштини ОСБ-а 28.1.2018. С обзиром да се рад савеза базира на 

раду са узрастима од 12 до 20 година, Живота Тасић предлаже да се у наредним приликама гласа за 

најбоље такмичаре у следећих 5 узраста и 10 категорија: 

 
1. Млађи пионири и пионирке (МЖ12) 

2. Старији пионири и пионирке (МЖ14) 

3. Кадети и кадеткиње (МЖ16) 

4. Млађи јуниори и јуниорке (МЖ18) 

5. Старији јуниори и јуниорке (МЖ20)   

 

Чланови УО су једногласно прихватили овај предлог, без уздржаних гласова, без гласова 

против. 

 

Живота Тасић је дао два предлога за критеријуме на основу којих би се бирали најбољи такмичари: 

 
1. На оснсвоу резултата из Правилника о критеријумима  

2. Да бирају тренери из клубова који раде са младима 

 

Дејан Аврамовић је рекао да је предлог да тренери бирају најбоље такмичаре боље решење али да у 

избору учествују сви лиценцирани тренери из београдских клубова. Потребно је урадити предлог 

правилника, а обавезу да уради предлог преузео је на себе  Бојан Комарчевић. 

 

Након краће дискусије, чланови УО су једногласно прихватили предлог да сви лиценцирани 

тренери из београдских клубова учествују у гласању за најбоље такмичаре, без уздржаних 

гласова, без гласова против. 

 

 

mailto:bgorijentiring@gmail.com
http://www.bgorijentiring.org/


ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ БЕОГРАДА        
Милоја Закића 8а, локал 3 

11030 Београд 
                                            

Оријентиринг  

савез Београда 

адреса: Милоја Закића 8а, локал 3,  11030 Београд;    е-mail  bgorijentiring@gmail.com   www.bgorijentiring.org 

телефон: 060 6628566  жиро рачун:   205-21338-94;  

ПИБ:102073768       матични број: 17326775 

 

8. Одлука о заказивању Изборне скупштине ОСБ-а. 

 

Након краће дискусије, УО ОСБ-а је донео одлуку да Ванредна Изборна Скупштина ОСБ-а буде 

одржана у среду 11. априла 2018. године. У наредном периоду припремати све што је потребно за 

одржавање Ванредне Изборне Скупштине. 

 

9.Разно 

 

Симо Миљуш, предлог за новог члана УО. Симо Миљуш укратко представио себе и наговестио да 

свој допринос УО ОСБ-а може дати у ИТ сектору, припреми медијског материјала и бази података 

сваке врсте. 

Бојан Комарчевић упитао да ли постоји могућност да се Кадетско Спринт Првенство Београда 

2018. године организује у петак 13.4.2018. у оквиру Метропола Југоисточне Европе. Аврамовић и 

Тасић су реплицирали да у протекле две године такмичења одржана радног дана била су 

непосећена и да то није опција у 2018. години.  

Маја Димитријевић сугерисала да се обавестите клубови који су добили организацију такмичења у 

2018. години и поновити конкурс за такмичења која су још без организатора. 

У вези са дописом ПСК Копаоник о суфинансирању стручног усавршавања оперативних тренера 

оријентиринга, УО ОСБ-а донео је одлуку да се прво изради Правилник о критеријумима за 

суфинансирање.  

 

 

 

Састанак је завршен у 20:20. 

 

 

 
 

   Записничар                                        Председавајући    

  Дејан Аврамовић          Живота Тасић               

 

__________________                                                                                 ___________________                           
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