ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ БЕОГРАДА

Милоја Закића 8а, локал 3
11030 Београд
Оријентиринг
савез Београда

Број: 10-2018
Датум: 17.1.2018.
Место: Београд

Извештај Семинар за стручно усавршавање ОСБ-а 2017
Планом Годишњег програма савеза који се финансира из буџета Града Београда, Оријентиринг
савез Београда је у 4. кварталу организовао целодневни семинар за стручно усавршавање тренера.
Семинар је организован у сарадњи са Оријентиринг савезом Србије.
Семинар је као и у 2016. години организован на Факултету за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Београду.
Акценат на овогодишњем семинару био је стављен на домаће предаваче:
-

Братислав Ђорђевић „Предузетништво у спорту“;
Др Ирина Јухас „Основни принципи у раду са децом и младима“;
Проф Јелена Козодеровић „Оријентиринг у новом наставном програму предмета Физичко и
здравствено васпитање“;
Чедомир Пауновић „Програм рада у оријентирингу са децом од 7 до 10 година“;
Аврамовић Дејан, оперативни тренер оријентиринга „Планирање стаза у оријентирингу“;

Теме које су обрађиване треба да послуже да се покрене предузетнички приступ у организацији
клубова и савеза, тражења фондова и сопствених ресурса и компаративних предности за стицање
сопствених средстава, те да се побољша приступ у стручном раду са предселекцијама и младим
такмичарима, кроз све аспекте – од тренажних јединица до такмичарских стаза (презентације
можете погледати у додатку).
Семинар је у појединим темама имао интерактивни карактер и форму панел дискусије, где су
присутни могли да изнесу своја искуства, укажу на неке различитости у приступу одређеним
темама које су такође доносиле резултате.
Семинару је присуствовало 23 особе, од тога 10 лиценцираних тренера из београдских клубова и
2 нелиценцирана тренера у процесу завршетка стручног оспосбљавања (списак у додатку).
Оријентиринг савез Београда предвидео је 50.000,00 динара за реализацију овог семинара и новац
је утрошен на хонораре за припрему семинара, као и за хонораре предавачима из београдских
клубова уз припадајући порез ( табеларни пресек на страни испод).
Као пресденик Оријентиринг савеза Београда сматрам да је семинар допринео да се развој
оријентиринга у Београду унапреди.

Финансијски извештај

Секретеријат за спорт и омладину (ОСБ)
Лидија Радуловић (по Уговору)
Ирина Јухас (по Уговору)

Буџет
50.000,00

Расходи
18,681.00
4,620.00
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ПИБ:102073768
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Јелена Козодеровић (по Уговору)
Чедомир Пауновић (по Уговору)
Дејан Аврамовић (по Уговору)
Порез
Укупно

50.000,00

4,620.00
4,311.00
4,311.00
13.457,00
50.000,00

У Београду 10.1.2018.
Дејан Аврамовић
Председник УО ОСБ
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