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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗА БЕОГРАДА
У 2015. ГОДИНИ

У јануару 2016. године изабрано је ново руководство ОСБ на Скупштини одржаној 24. јануара у Београду.
За председника је изабран Дејан Аврамовић, за потпредседника и члана УО Живота Тасић, Лидија
Радуловић за члана УО, Раде Гољовић за члана УО и Слободан Ивковић за члана УО, Стеван Роксандић за
новог генералног секретара. У 2016. години одржано је укупно 11 седница УО, а најредовнији на седницама
били су Дејан Аврамовић, Живота Тасић и Лидија Радуловић, док су Раде Гољовић и Слободан Ивковић
често били одсутни због приватних и пословних обавеза, па се већ при крају године размишљало о промени
чланова УО који најчешће нису били присутни на седницама.Уз то, због законскис препрека Стеван
Роксандић неће моћи да обавља функцију генеалног секретара, па ће на Редовној скупштини за 2017.
годину бити предложен нови генерални секретар уз нове чланове УО.
Од градског буџета добијено је за рад ОСБ 700.000 динара, док је за манифестацију Трофеј Београда
довијено 154.000,00 динара, а за манифестације од значаја за град Београд укупно 300.000,00 динара
(200.000,00 динара за Београд опен и 100.000,00 динара за Метрополе Југоисточне Европе). Уговор са
Секретаријатом потписан је у јануару, а исплата је каснила само за први квартал, док су за следећа три
квартала исплате биле на време, те је финансијски план и програм у потпуности испоштован.
Првих неколико недеља рада руководства Савеза утрошено је на промену заступника и документације у
АПР-у, банкама, Спортском савезу Београда и Градском секретаријату за омладину и спорт.
Током марта месеца одржан је припремни камп, на којем је учествовало 33 такмичара млађих од 20 година
из београдских клубова, а одржан је на Авали.
У мају месецу, заједно са ОСС организовали смо Светски дан оријентиринга на око 10 локација у Београду
и околини. Сматрамо да је ова манифестација успешно одржана, урађене су карте школских дворишта и
околних паркова, а укупно је било око 3000 учесника пре свега ученика и студената. Надамо се да ћемо ове
године, 24. маја ову манифестацију одржати на више локација и са већим бројем учесника, за шта нам је
потребна већа подршка клубова.
Током пролећа одржана су три кола Београдске школске лиге 2015/2016 године, на којима је укупно
учествовало близу 500 такмичара из око 25 основних и средњих школа. Током јесени одржана су 2 кола
Београдске школске лиге 2016/2017 на којима је учествовало око 200 такмичара из 20-ак основних и
средњих школа. Највећи терет организације изенли су Александар Вучетић и Јелена Козодеровић, за шта
им треба одати признање. Мишљења смо да у наредном периоду организација Београдске школске лиге
треба бити на значајно већем нивоу, са укључивањем већег броја људи у организацији и довођењем школа
од стране београдских клубова који би ова такмичења могли да користе за привлачење младих такмичара
који недостају већем броју клубова у Београду.
Почетком новембра одржано је стручно усавршавање тренера у оријентирингу, на којем су предавачи били
проф. др Љубица Бачанац, проф. др Ирина Јухас и Мартен Бостром, некадашњи светски шампион у
спринту. Мишљења смо да је семинар био веома успешан, а укупно је било 29 полазника. Током
организације овог семинара јавио се проблем у вези комуникације између ОСБ, ОСС и Комисије за
лиценцирање, а у вези финансија, односно трошкова у вези доласка, смештаја и хонорара Мартена
Бострома, па је те трошкове платио ОСБ из сопствених средстава, уз обећање да ће део трошкова сносити
ОСС чим добију одређена сопствена седства. Мора се напоменути да проф. др Љубица Бачанац и проф. др
Ирина Јухас нису тражили хонорар за њихово предавање на семинару.
Од 2016. године, прешло се на нови формат организације такмичења, укинута је Лига Београда, а
организована су појединачна Првенства Београда по категоријама – пионирско, кадетско, јуниорско,
Првенство Београда за све категорије у спринту и Ноћно Првенство Београда за све категорије. Идеја
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овакве организације такмичења је био да се пре свега стави акценат на рад са младим такмичарима, млађим
од 20 година, међутим велики проблем представљао је мали број такмичара, пре свега на првенствима за
млађе категорије, па смо добили опомену и од Градског секретаријата, ипак сматрамо да је овакав начин
организације такмичења исправан и да заједно са организацијом БШЛ доводи до развоја оријентиринга и
укључивања већег броја младих такмичара што је нашем спорту у овом тренутку неопходно.
Преко нашег Савеза, Градски секретаријат за спорт омладину и ове године подржао је рад са младима, па
су ПК Победа и СК АОК Кошутњак добили укупно 320.000,00 динара, односно по 160.000,00 динара.
Трофеј Београда одржан је на Новом Београду и Кошутњаку, носећа категорија за ово такмичење била је
јуниорска категорија до 20 година (М/Ж20), а на такмичењу су учествовали такмичари из четри земље,
Словеније, Бугарске, Црне Горе и домаћина Србије. У јуниорским категоријама било је врло узбудљиво уз
веома јаку конкуенцију, која итекако фали нашим младим такмичарима. Такмичење је организовано на
завидном нивоу уз задовољство гостију из иностранства. Проблем се јавио другог дана на Кошутњаку, а на
релацији предузећа Србијашуме и техничког организатора СК Меџик Меп, а у вези коришћења терена на
Кошутњаку. Ово није био први пут да клубови организатори имају проблема са коришћењем терена под
управом Србијашума, па нам је у наредном периоду задатак да заједно са ОСС одржимо један састанак са
представницима тог предузећа и Министарством за заштиту животне средине.
Од опреме набавили смо дрвене и алуминијумске стубиће за потребе организације такмичења.
Протекле године одржавали смо веб страницу www.bgorijentiring.org напредним корисницима и редовно
обавештавали јавност о свом раду, резултатима и догађањима, захваљујући материјалима и фотографијама
које сте нам слали
Трошкови рада канцеларије Савеза приказани су у склопу финансијског извештаја за 2016. годину.

Председник Оријентиринг савеза Београда
Дејан Аврамовић
Београд, 17.01.2017.
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