ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ БЕОГРАДА

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

Број: 1-2016/1
Датум: 25.1.2016.
Место: Београд

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗА
БЕОГРАДА, одржане дана 24. јануара 2016. године у Београду у просторијама АОК
''Кошутњак'', Краљице Катарине 127, са почетком у 16:15 часова

Снежана Тодосић, председник ОСБ-а, поздравила је све присутне делегате и госте, захвалила
им се на доласку и предложила следећи

Дневни ред
1. Избор радних тела скупштине
а) Радно председништво
б) Верификациона комисија
в) Оверивачи записника и записничар
2. Усвајање Дневног реда за редовну изборну седницу скупштине
3. Пријем нових чланова – клубова у чланство ОСБ
4. Извештаји о раду ОСБ у 2015. години
а) Извештај о раду у 2015.години
б) Извештај о раду у делу који је финансиран средствима градског буџета за 2015. годину
в) Извештај о раду канцеларије у 2015. години
г) Усвајање извештаја за 2015. годину
5. Предлог програма рада ОСБ у 2016. години
а) Предлог активности редовног програма које се кандидују за финансирање средствима
градског буџета и предлог расподеле буџетских средстава за 2016.годину.
б) Усвајање предлога програма рада ОСБ за 2016. годину
ц) Предлог о усвајању критеријума о расподели буџетских средстава за 2016.годину за програм
рада са спортским талентима
6. Избор новог председника, генералног секретара, потпредседника, и нових чланова
Управног одбора ОСБ.
7. Текућа питања
адреса: Милоја Закића 8а, 11000 Београд; е-mail bgorijentiring@gmail.com www.bgorijentiring.org
телефон: 060 6628566 жиро рачун: 205-21338-94;
ПИБ:102073768
матични број: 17326775
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1. Избор радних тела скупштине
Снежана

Тодосић

је

ОТВОРИЛА

СКУПШТИНУ,

ПРЕДЛОЖИЛА

ЗА

РАДНО

ПРЕДСЕДНИШТВО, Ђорђа Загорца и Милицу Јовановић (ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО).
За верификациона комисију радно председништво је предложило Сашу Вучетића и Јелена
Козодеровић (ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО). За овериваче Записника предложени су- Јелена
Бабић и Раде Гољовић (ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО), а за записничара је предложен
Стеван Роксандић (ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО).
Александар Вучетић је прочитао записник верификационе комисије.
ЗАПИСНИК
Верификационе комисије редовне изборне седнице Скупштине Оријентиринг савеза Београда
одржане дана 24.1.2016. године у Београду, у просторијама АОК ''Кошутњак'', Краљице Катарине
127 са почетком у 16:15 часова
Комисија у саставу:
- Александар Вучетић– председник комисије
- Јелена Козодеровић, члан
је констатовала да Скупштину чине делегати, представници клубова чланова
Оријентиринг савеза Београда, а укупан број делегата за редовну изборну седницу
Скупштине Оријентиринг савеза Београда је 17 од укупно 21 делегата.

2. Усвајање Дневног реда за редовну изборну седницу скупштине
Скупштина ОСБ-а је донела ЈЕДНОГЛАСНУ ОДЛУКУ да усваја Дневни ред за редовну
изборну седницу скупштине.

3. Пријем нових чланова – клубова у чланство ОСБ
Живота Тасић је прочитао молбу спортског клуба ''СОКО 2015'' и рекао да је клуб доставио сва
неопходна документа потребна за чланство и пружио их на увид делегатима.
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Скупштина ОСБ-а је донела ЈЕДНОГЛАСНУ ОДЛУКУ да прихвата пријем ОК ''Соко 2015''
у чланство ОСБ-а

4. Извештај о раду ОСБ
Снежана Тодосић – известила чланове скупштине о раду Савеза.
Живота Тасић – известио чланове скупштине о Извештају оријентиринг и рекреација да су
добијена средства у износу од 500.000,00 динара, да је манифестација одржана успешно, да су
набављена опрема и исплаћени хонорари. Раде Гољовић је питао шта је купљено од опреме
живота Тасић је одговорио да је све написано у писаном извештају.Ђорђе Загорац је напоменуо
да је у меморандуму неопходно стављати тачну адресу, односно додати ''локал 3''. Ђорђе Загорац
је питао руководство ОСБ-а да ли су тренинзима који су финансирани могли да присуствују и деца
из других клубова. Снежана Тодосић је одговорила да је то организована активност, а рок за
пријаву за финансирање је јун 2016. године, за 2017. годину.

Скупштина ОСБ-а је донела ЈЕДНОГЛАСНУ ОДЛУКУ да усваја:
а) Извештај о раду у 2015.години
б) Извештај о раду у делу који је финансиран средствима градског буџета за 2015. годину
в) Извештај о раду канцеларије у 2015. години

5. Предлог прогама рада ОСБ у 2016. години
Слободан Гочманац питао је да ли постоји могућност да се такмичење– Банат опен одржи неког
другог датума, зато што је у том термину Првенство југоисточне Европе у оријентирингу,
Снежана Тодосић је одговорила да треба да предложе промену датума. Ирина Јухас апеловала је
на београдске клубове да подрже школовање и рад младих тренера. Ђорђе Загорац је констатовао
да би требало издвојити одређена средства за школовање тренера. Милица Јовановић је
предложила да се издвоје средства за рад са младима. Раде Гољовић

је напоменуо да по

Правилнику о издавњу картагрофских публикација сви издавачи морају да имају високо
образовање географског или геодетског смера, и да би требалао наћи начина заједно са
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Министарством омладине и спорта да се ти стручњаци оквалификују као спортски стручњаци.
Снежана Тодосић је прочитала извештај о раду руководства ОСБ – у 2015. години.

Скупштина ОСБ-а је донела ЈЕДНОГЛАСНУ ОДЛУКУ да усваја:
а) Предлог активности редовног програма које се кандидују за финансирање средствима
градског буџета и предлог расподеле буџетских средстава за 2016.годину.
б) Предлог о усвајању критеријума о расподели буџетских средстава за 2016. годину за
програм рада са спортским талентима

6. Избор новог председника, генералног секретара, потпредседника, и нових
чланова Управног одбора ОСБ.
Снежана Тодосић известила је присутне делегате да је стигао 1 предлог за новог председника
ОСБ, а то је Аврамовић Дејан.
Скупштина ОСБ-а је донела ЈЕДНОГЛАСНУ ОДЛУКУ да Дејан Аврамовић буде нови
председник Оријентиринг савеза Београда

Дејан Аврамовић -захвалио се делегатима на избору и предложио нове чланове Управног одбора
Оријентиринг савеза Београда:
1) Живота Тасић, предложен и за потпредседника Савеза
2) Раде Гољовић
3) Лидија Радуловић
4) Слободан Ивковић
Скупштина ОСБ-а је донела ЈЕДНОГЛАСНУ ОДЛУКУ да прихвата предлог Дејана
Аврамовића за нове чланове УО Оријентиринг савеза Београда и потпредседника Савеза.

Дејан Аврамовић – предложио је да нови генерални секретар буде Стеван Роксандић.
Скупштина ОСБ-а је донела ЈЕДНОГЛАСНУ ОДЛУКУ да прихвата предлог Дејана
Аврамовића да за новог генералног секретара буде одабран Стеван Роксандић.
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Дејан Аврамовић предложио је да се формира одбор за Школску лигу у оквиру Оријентиринг
савеза Београда, а да на челу одобра буде Александар Вучетић. делегати су се сложили са тим и да
такву одлуку треба да донесе нови УО ОСБ.

7) ТЕКУЋА ПИТАЊА
Милица Јовановић предложила је да нови УО ОСБ контактира клубове који су били чланови
Савеза да покуша да их врати учланство.
Александар Вучетић је напоменуо да долази до одступања у календару школске лиге због
календара Министарства просвета и обавеза које ђаци имају те да 1. и 2. коло Школске лиге буде
у септембру и октобру. Дејан Аврамовић је напоменуо да је школски спорт на нивоу града
препуштен Спортском савезу Београду.
Слободан Гочманац је констатовао да треба тражити начин како да се оријентиринг уведе у
школе. Ђорђе Загорац је напоменуо да Министарство омладине и спорта жели да инвестира у
људе који би радили са децом у школама. Живота Тасић се захвалио се домаћину, АОК
''Кошутњак'' на гостопримству.

Пошто није било додатних питања, председавајућа скупштине Снежана Тодосић затворила
скупштину у 17:50 часова.

Записничар
Стеван Роксандић
________________

Председавајућа Скупштине
Снежана Тодосић
___________________________

Оверивачи записника
Јелена Бабић
_________________________

Раде Гољовић
_________________________
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