
ПРОГРАМ РАЗВОЈА ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД 2018-2022. ГОД. 

У складу са пснпвнпм сврхпм ппстпјаоа ОСБ-а,  а тп је стручни рад са млађим узрстним 

категпријама,  пп кпм пснпву се и дпбијају гпдишоа  средства пд Секретаријата за сппрт града 

Бепграда, пснпвни циљеви и правци делпваоа ће бити: 

1. Ппвећаое брпја клубпва кпји систематрски, стручнп и редпвнп раде са млађим 

категпријама, са садашоих три клуба на минимум 50 % пд брпја регистрпваних  

клубпва; 

2. Стручнп усавршаваое ппстпјећих  и ппвећаое брпја сппртских стручоака:  тренера, 

нпвих инструктпра и ангажпваое  искусних пријентираца са дпзвплпм за рад пп чл.180  

Закпна п сппрту, кпји би били укључени у стручни рад са младима и тп минимум пп 

један у 50% регистрпваних клубпва и; 

3. Фпрмирое стручне прганизације тренера, инструктпра и искусних пријентираца са 

дпзвплпм  за рад пп чл.180 ЗОС-а ради унапређеоа стручнпг рада у ОСБ-у; 

4. Ппвећаое брпја младих такмичара свих категприја, пипнирке/и (млађе/и и старије/и), 

кадеткиое/ти, јунипрке/и (млађе/и и старије/и) са садашоих регистрпваних 69 ( М35 и 

Ж34) на 150 дп 200 такмичара; 

5. Завршетак израде евиденције-каталпга карата на теритприји града Бепграда и израда 

нпвих карата свих категприја (такмичарских, шкплских, урбаних) на теритпријама свих 

17 ппштина; 

6. Обука нпвих картпграфа за израду пријентиринг карата у Бепграду и ппвећаое брпја 

картпграфа; 

7. Фпрмираое прганизације картпграфа са циљем унапређеоа картпграфије у 

пријентирингу; 

8. Ппдизаое квалитета и унапређиваое система и календара  такмичеоа кпја прганизују 

бепградски клубпви, крпз пбуке прганизатпра такмичеоа, ппстављача стаза и 

кпнтрплпре; 

9. Прпглашавати на крају гпдине на пснпву пстварених резултата, најбпље такмичаре, 

тренере и клубпве; 

10. Крпз институцију интернпг кпнкурса, пружати свим клубпвима и ппјединциима једнаке 

мпгућнпсти да се укључе у реализацију гпдишоих прпграма ОСБ-а; 

11. Унапредити кпришће ппстпјеће ппреме израдпм правилника и набављати нпву ппрему 

за пптребе прганизације квалитетних такмичеоа; 

12. Врштити прпмпцију пријентиринга крпз сарадоу са Сппртским савезпм Бепграда кпји је 

надлежан за прганизацију шкплскпг сппрта у Бепграду, са Универзитетским сппртским 

савезпм Бепграда, ппсебнп у светлу прганизације ЕУИ 2020. 

13. Прпмпвисати нпву дисциплину МТБО, крпз сарадоу са БСБ и МТБ клубпвима у 

Бепграду; 

14. Унапређеое рада ОСБ-а и клубпва крпз сарадоу са лпкалним сампуправама, 

туристичким и другим прганизацијама. 

15. Ппкренути дпгпвпр са клубпвима и Оријентиринг савезпм Србије п дефинисаоу 

надлежнпсти и међуспбним пднпсима и у складу са дпгпвпрпм спрпвести статутарне 

прпмене; 

16. Стварати услпве за бпље функципнисаое пргана ОСБ-а, крпз пбезбеђиваое адекватнпг  

канцеларијскпг прпстпра, кпмуникаципних мпгућнпсти и чуваоа и пдржаваоа ппреме; 


