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ЗАПИСНИК 
 

Са 3. састанака Уоравног одбора Оријентиринг савеза Београда, одржаног у петак 18.05. 
2018. године у Београду, у оросторијама ОСБ-а, улица Милоја Закића са почетком у 19:00 часова. 
Састанку су орисуствовали: Живота Тасић Председник УО, Маја Димитријевић, члан УО, 
Симеон Миљуш члан УО, Стефан Ранитовић, члан УО,  Иван Буквић. 
 
Председник Управног одбора Оријентиринг савеза Београда, Живота Тасић  је отворио састанак, 
поздравио присутне и захвалио им на доласку, и утврдио да постоји кворум за одржавање састанка. 

 
Након тога је оредложио следећи: 

 
Дневни ред 

 
1. Усвајање предлога Дневног реда 
2. Усвајање записника са 2. Састанка 
3. Оставка Дејана Аврамовића на место секретара ОСБ-а 
4. Доношење одлуке о ниже наведеним активностима за 2019., која се финансирају од стране 

ССОБ 

 
5. Разно 

 
 
1. Усвајање Дневног реда за 2. редовни састанак УО ОСС; 
 
Чланови УО су се сагласили са предлогом Дневног реда који  је усвојен једногласно, без 
гласова против, без уздржаних гласова. 
 
2. Усвајање Записника са 2. састанка УО ОСБ  
 

Тасић изнео и негодовање на чињеницу да не постоји снимак претходног састанка који је 
Аврамовић снимао и изнео низ примедби на записник Дејана Аврамовића са 2.састанка УО 
ОСБ и то према следећем: 
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- У делу предлога записника који се односи на Извештај са Кадетског првенства Београда Живота Тасић 

је тражио да се извештај контролора за који је наведено да је „врло неповољан“ окарактерише као 
Извештај који садржи низ неправилности и који је оцењен оценом 195. Као и да се дода констатација 
да је УО усвојио извештај контролора и одбио приговоре Мирослава Стевановића који је 
присуствовао састанку. 

- Тасић је рекао да је у Аврамовићевом предлогу записника пише да је Тасић дао предлог да се 
продужи рок за достављање предлога Програма за 2019.годину финансиран од стране ССОБ и 
конкурс за рад са младима, а да заправо генерални секретар Дејан Аврамовић није имао готов 
предлог па је договорено да га изради и достави члановима УО пре састанка 18.05.2018. на коме био 
се разматрала ова тачка дневног реда 

- На будућу активност која се односи на Предлог за формирање Стручног савета који је поднео Живота 
Тасић сам предлагач је тражио да се унесе у Записник да је УО једногласно усвојио одлуку да се 
предметни стручни савет формира. 

 
Чланови  УО су се сложили са изменама записника са 2.састанка и као таквог га 
усвојили, без гласова против, без уздржаних. 
 
3. Оставка генералног секретара ОСБ-а 
 
Председник савеза је прочитао текст оставке Дејана Аврамовића достављеног електронском 
поштом члановима управног одбора 17.05.2018. Констатовао је да текст оставке није датиран 
али како постоји време и датум пријема дописа закључено је да је то довољно јасан детаљ. 
Детаљније образложење које је упућено само делу УО није прочитано мада је председник 
Савеза истакао да мисли да то представља знак непоштовања. Симеон Миљуш, Иван Буквић и 
Маја Димитријевић су се сложили са констатацијом да је у самој оставци Аврамовића наведен 
мотив оставке и да детаљније објашњење представља лични чин и да на исто Аврамовић није 
био обавезан.  
Живпота Тасић је на састанак позвао и Владимира Прицу, као Председника надзорног одбора, 
али се он није одазвао позиву. 
 
Како је и кроз комуникацију чланова УО електронском поштом, која је предходила овом 
састанку, било јасно да је оставка генералног секретара неопозива чланови УО су исту 
усвојили, без гласова против и без уздржаних. 
 
Након тога су присутни чланови УО приступили пописивању предмета које је Аврамовић 
доставио по Миљушу а који припадају ОСБ. 
Утврђено је да су враћени следећи предмети и документа: 
 
1 – Лаптоп HP – SN RCP BRB C14-0053 
2 – Пуњач за лаптоп из преходне ставке 
3 – Екстерни HDD WD Elements 
4 – Печат ОСБ – одлепљеног гуменог дела 
5 – Заводни печат ОСБ 
6 – Јастуче за печат 
7 – Новац: 4.620,00 РСД и 8 ЕУР 
8 – Медаље намењене за Трофеј Београда: 13 златних и 4 сребрне 
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9 – Документа: 
 ОСБ благајна примопредаја на дан 14.02.2018. са Лидијом Радуловић 
 Примопредаја докумената ОСБ на дан 28.07.2017. са Вукадиновић и Радуловић 
 Записник о примопредаји докумената и благајне од 14.02.2018. 
 Списак Дејана Аврамовића о раздужењу који садржи и податке о рачунима за које су утврђени да 

нису међу предатим документима  а односе се на: 
БЕОПРИНТ на износ од 3.960,00 рсд 
COPY CENTAR на износ од 5.736,00 рсд и 3.305,84 рсд 
 

 
У расправи одржаној у вези са оставком генералног секретара Тасић је изнео оштру осуду самог чина 
и  изнео краћу историју те позиције кроз постојање Савеза.  
Закључено је да је неопходно расписати конкурс са роком од 7 дана за позицију генералног секретара 
ОСБ-а мада није утврђено када ће конкурс бити објављен. Сви присутни су се сложили да је ова 
позиција од битног значаја за функционисање савеза.  
Одбачен је предлог Симеона Миљуша да ту функцију обавља неко ко није из круга оријентираца. 

 
4. Предлог плана програма за 2019.годину као и план и програм такмичења Трофеј Београда и 

великих и значајних међународних такмичења које се одржавају у Београду а који суфинансира  
ССОБ 

 
14.05.2018. Дејан Аврамовић је електронском поштом доставио свој предлог финансијског 
плана и програма за 2019.годину међутим како је за административне трошкове савеза 
(плату секретара и трошкове канцеларије) предвидео суму која представља износ од више 
од 50% суме коју дотира ССОБ наишао је на негативне реакције дела УО – Димитријевић, 
Тасић. Договорено је да Аврамовић план за 2019. направи по плану из 2018.године. Рок за 
подношење документације је 21.05.2018. Како је у међувремену Аврамовић поднео оставку 
а једини је у потпуности упућен  у комплетну документацију која у понедељак мора да се 
преда то компликује предају плана и програма. Дејан Аврамовић је део документације 
попунио и налази се на преузетом Лаптопу. Како је Живота Тасић изнео на састанку да је 
он за наступајући викенд на путу, а Миљуш и Ранитовић су од скора у УО Маја 
Димитријевић је преузела Лаптоп и задатак да прегледа формуларе и документацију са 
Лаптопа.  
 
Предлог председника ОСБ Животе Тасића да се ѕбог новонастале ситуације због оставке 
генералног секретара не конкурише за средства за 2019.годину је одбијен. 
 
УО је одлучио да се преда план и програм  који предвиђа следећи финансијски план  
 
за суфинансирана средства: 
 
- 350.000,00 рсд за суфинансирање клубова за рад са маладима 
- 140.000,00 рсд за суфинансирње такмичења клубовима организаторима – 7 такмичења 
- 23.000,00 рсд стручно оспособљавање и усавршавање спосртских стручњака 
- 70.000,00 рсд припреме спортиста млађих категорија 
- 105.000,00 рсд рад канцеларије 
- 12.000,00 рсд чланарина 
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за сопствена средства: 
 
- 50.000,00 рсд за суфинансирање клубова за рад са маладима 
- 164.616,00 рсд за запошљавање спортских стручњака 
- 140,000,00 рсд за суфинансирње такмичења клубовима организаторима – 7 такмичења 
- 20.000,00 рсд стручно оспособљавање и усавршавање спосртских стручњака 
- 20.000,00 рсд припреме спортиста млађих категорија 
 

 
5. Разно 

 
Организација Трофеја Београда. Иван Буквић је тражио следеће информације: 
 
- Да ли је добијена дозвола ЈП Београдска тврђава за одржавање трке? 
- Да ли је обавештен МУП о одржавању такмичења? 
- Да ли је регулисано обезбеђење за трку? 
- Да ли су спремне медаље? 
 
За одговоре на ова питања Тасић га је упутио на Дејана Аврамовића 
 
У просторијама савеза заједно са враћеним медаљама од стране Аврамовића се налази 
Укупно 21 комплет медаља са којих је неопходно скинути натписе, 6 медаља за јуниорске 
категорије и пехар са неисправним натписом који је неопходно изменити. 
 
Како је потребно наручити још 2 комплета медаља Маја Димитријевић је преузела обавезу 
да контактира фирму МИС Јовановић и направи поруджбину. 
 
Ставке које још нису решене су организовање лекарске службе односно Црвеног крста, 
воде за освежење на циљу, покретних тоалета. 
 
Договорено је да се у уторак провери опрема у просторијама Савеза што су преузели 
Буквић и Тасић. 
 
Закључено је да је потребно 9-10 људи за чување контрола за шта се обавезао Тасић да 
провери са Ирином Јухас да ли је могуће организовати студенте за те потребе. 
 
Састанак завршен у 21:45 
 
 
Прилог Записника са 3.састанка УО ОСБ: 
 
- Измењен Записник са 2.састанка 
 

 За  Записничара                                        Председник УО ОСБ  
  Маја Димитријевић          Живота Тасић               
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