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11030 Београд
Оријентиринг
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5. 02. 2018.
17-2018/1
Београд
ЗАПИСНИК

Са 25. састанака Управног одбора Оријентиринг савеза Београда, одржаног у среду 10.01.
2018. године у Београду, у просторијама ОСБ-а, улица Милоја Закића са почетком у 19:15 часова.
Састанку су присуствовали: Дејан Аврамовић председник ОСБ-а, Живота Тасић потпредседник
ОСБ-а, члан УО, Бојан Комарчевић, члан УО, Илија Гигић члан ПСК Победа
Председник Управног одбора Оријентиринг савеза Београда, Дејан Аврамовић 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Усвајање предлога Дневног реда;
Усвајање Записника са 24. састанка УО ОСБ
Реализација годишњег програма за 4. квартал
Извештај са семинара за стручно оспособљавање
Допис из Секретеријата за спорт
Припрема Скупштине ОСБ 28.1.2018
Београдски Спринт Камп 2018
Израда регистра оријентиринг карата на територији града Београда;
Разно

1. Усвајање Дневног реда за 25. редовни састанак УО ОСС;
Након предлога Животе Тасића да се Дневни ред допуни тачкама Београдски Спринт Камп 2018 и
Израда регистра оријентиринг карата на територији Града Београда, чланови УО су се сагласили са
предлогом допуни. Допуњени Дневни ред је усвојен једногласно.
2. Усвајање Записника са 24. састанка УО ОСБ
Записник са 24. састанка УО није усвојен јер В.Д. Генералног секретара Лидија Радуловић није
послала записник члановима УО до почетка састанка УО. Записник треба бити урађен до идућег
састанка УО.
3. Реализација годишњег програма за 4. квартал
Дејан Аврамовић је обавестио присутне да је годишњи програм финансиран из буџета Града
комплетиран реализацијом активности из 4. квартала. Квартални извештај је у завршној фази
припреме и биће предат Секретеријату у предвиђеном року. Дејан Аврамовић је констатовао да ВД
Генералног секретара није у пробном периоду обављао посао у складу са потребама савеза и да по
адреса: Милоја Закића 8а, локал 3, 11030 Београд; е-mail bgorijentiring@gmail.com www.bgorijentiring.org
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свему судећи редовне обавезе спречавају Лидију да се посвети секретарском послу и да се мора
потражити друго решење и да треба размислити да се уради нова подела функција у постојећем
сазиву УО тако што би он са места председника УО ОСБ-а преузео функцију Генералног секретара
јер је дефинитивно најупућенији у процедуре и процесе или расписати конкурс за попуну ове
позиције. Живота Тасић се сложио са констатацијом и подржао идеју расписивања конкурса.
Чланови УО ОСБ-а су усвојили предлог да се распише конкурс за позицију Генералног секретара
ОСБ-а. Предлог је усвојен једногласно, без гласова против, без уздржаних гласова.
4. Извештај са Семинара за стручно усавршавање 2018
Дејан Аврамовић је послао извештај са семинара за стручно усавршавање члановима УО на увид
пре састанка, са финансијским извештајем. На почетку дискусије Живота Тасић се окренуо на две
теме са семинара: оријентиринг у школском систему имаће сврху само ако деца из школа долазе у
наше клубове и тако се спорт омасовљава. Лоше искуство са БШЛ по том питању, јер је реткост да
деца преко БШЛ-а дођу у неки клуб да наставе да тренирају. Одговорност је свакако и на клубовима
који требају искористити овакав амбијент и више се укључити у сарадње са школама.
Друга примедба се односила што се у теми „Планирање стаза у оријентирингу“ није више акцента
ставило на Принципе о планирању стаза, акту Међународне оријентиринг федерације и то сматра
за пропуст. Дејан Аврамовић, предавач на семинару који је обрађиво ову тему реплицирао је да се
предавање у суштини у потпуности ослањало на те принципе али да се то није напоменуло у
презентацији.
Након дискусије, извештај је стављен на гласање. УО је усвојио извештај са семинара о стручном
усавршавању једногласно, без гласова противи без уздржаних гласова.
5. Допис из Секретеријата
Дејан Аврамовић је проследио члановима УО ОСБ-а допис из Секретеријата за спорт и омладину
у вези са припремом Годишње Скупштине, финансијског извештаја из 2017. године и годишњег
плана и програма за 2018. годину те роковима и процедурама. Чланови УО су констатовали да се
посао треба припремити у складу са смерницама из дописа.
6. Припрема редовне годишње Скупштине ОСБ-а 28.1.2018.
Дејан Аврамовић обавестио чланове о динамици припреме материјала за одржавање редовне
Годишње Скупштине Савеза као и о финансисјком плану. Живота Тасић напоменуо да морамо
имати још један састанак УО пре одржавања Скупштине на коме би у комплетном саставу поделили
улоге и задужења на Скупштини.
7. Београдски Спринт Камп 2018
Дејан Аврамовић је проследио предлог програма рада на Београдском Спринт Кампу 2018 и
образложио га. Предлог је заснован на искуству кампа из 2017. године и модификован је у делу по
подневних тренинга. Предлог за камп је три пре подневне оријентиринг трке и два по подневна
тренинга Опште физичке припреме у Заводу за спорт и омладину, укупно 5 тренажних јединица.
Закуп сале иде из дела годишњег програма Закуп термина за тренинге, а буџет предвиђен за камп
иде на организацију оријентиринг трка у оквиру кампа. Чланови УО ОСБ-а су једногласно усвојили
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предлог програма Београдског Спринт Кампа 2018, без гласова против, без уздржаних гласова.
Дејан Аврамовић је изабран за руководиоца кампа.
8. Израда регистра оријентиринг карата на територији града Београда;
У складу са одлуком УО ОСБ-а на састанку у октобру 2017. године а на предлог Животе Тасића,
Илија Гигић нас је известио докле је стигао израдом регистратора оријентиринг карата. Чланови
УО ОСБ-добили су евиденцију карата која ће се допуњавати. Да би се кренуло у формирање
регистратора потребно је да клубови пошаљу у електронском формату све карте које имају. Илија
као овлашћено лице УО ОСБ-а за прикупљање материјала треба контактирати клубове да их
обавести о изради регистратора и да су клубови у обавези да му пошаљу карте у ту сврху. Карте се
не смеју дистрибуирати појединцима без претходног обавештења и сагласности из ОСБ-а.
Чланови УО ОСБ-а су донели одлуку да се Илији за досадашњи рад исплати хонорар од 3.000,00
динара. Одлука је усвојена једногласно, без гласова против и без уздржаних гласова.
9.Разно
Није било дискусије по овој теми.
Састанак је завршен у 20:30.

Записничар
Дејан Аврамовић

Председавајући
Дејан Аврамовић

__________________

___________________
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