ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ БЕОГРАДА

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

Датум:
Број:
Meстo:

11.4.2018.
34-2018/1
Београд
ЗАПИСНИК

Са 1. састанака Уоравног одбора Оријентиринг савеза Београда, одржаног у среду 11.04.
2018. године у Београду, у просторијама ОСБ-а, улица Милоја Закића са почетком у 19:30 часова.
Састанку су присуствовали: Дејан Аврамовић Генерални Секретар ОСБ-а Живота Тасић
Председник УО, Маја Димитријевић, члан УО, Симеон Миљуш члан УО, Стефан Ранитовић,
члан УО, Илија Гигић, члан НО.
Председник Уоравног одбора Оријентиринг савеза Београда, Живота Тасић је отворио састанак,
поздравио орисутне 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.

Усвајање предлога Дневног реда
Усвајање записника са 29. састанка
Конституисање УО након Изборне скупштине Председник, Потпредседник и чланови УО.
Правдање утрошка средстава добијених од Секретаријата за спорт Београда за први квартал:
Разно

1. Усвајање Дневног реда за 1. редовни састанак УО ОСС;
Чланови УО су се сагласили са оредлогом Дневног реда који је усвојен једногласно, без
гласова против, без уздржаних гласова.
2. Усвајање Записника са 29. састанка УО ОСБ
Чланови УО констатовали су да је заоисник са 28. састанка усвојем путем мејла, без гласова
против, без уздржаних.
3. Конституисање УО након Изборне скуоштине: Оредседник, Ооторедседник и чланови УО.
Новоизабрани председник УО ОСБ-а Живота Тасић поновио је програм рада УО ОСБ-а у
периоду од 2018 – 2022 године и приоритете у раду савеза:
1. Повећање броја клубова који систематски, стручно и редовно раде са млађим категоријама, са
садашњих три клуба на минимум 50 % од броја регистрованих клубова;
2. Стручно усавршавање постојећих и повећање броја спортских стручњака: тренера, нових
инструктора и ангажовање искусних оријентираца са дозволом за рад оо чл.180 Закона о спорту,
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који би били укључени у стручни рад са младима и то минимум по један у 50% регистрованих
клубова и;
3. Формирање стручне организације тренера, инструктора и искусних оријентираца са дозволом за
рад по чл.180 ЗОС-а ради унапређења стручног рада у ОСБ-у;
4. Повећање броја младих такмичара свих категорија, пионирке/и (млађе/и и старије/и),
кадеткиње/ти, јуниорке/и (млађе/и и старије/и) са садашњих регистрованих 69 ( М35 и Ж34) на 150
до 200 такмичара;
5. Завршетак израде евиденције-каталога карата на територији града Београда и израда нових
карата свих категорија (такмичарских, школских, урбаних) на територијама свих 17 општина;
6. Обука нових картографа за израду оријентиринг карата у Београду и повећаое броја картографа;
7. Формирање организације картографа са циљем унапређења картографије у оријентирингу;
8. Подизаое квалитета и унапређивање система и календара такмичера која организују београдски
клубови, кроз обуке организатора такмичења, постављача стаза и контролоре;
9. Проглашавати на крају године на основу остварених резултата, најбоље такмичаре, тренере и
клубове;
10. Кроз институцију интерног конкурса, пружати свим клубовима и појединциима једнаке
могућности да се укључе у реализацију годишњих програма ОСБ-а;
11. Унапредити коришће постојеће опреме израдом правилника и набављати нову опрему за
потребе организације квалитетних такмичења;
12. Врштити промоцију оријентиринга кроз сарадњу са Спортским савезом Београда који је
надлежан за организацију школског спорта у Београду, са Универзитетским спортским савезом
Београда, посебно у светлу организације ЕУИ 2020.
13. Промовисати нову дисциплину МТБО, кроз сарадњу са БСБ и МТБ клубовима у Београду;
14. Унапређење рада ОСБ-а и клубова кроз сарадљу са локалним самоуправама, туристичким и
другим организацијама.
15. Покренути договор са клубовима и Оријентиринг савезом Србије о дефинисању надлежности и
међусобним односима и у складу са договором спровести статутарне промене;
16. Стварати услове за боље функционисање органа ОСБ-а, кроз обезбеђиваое адекватног
канцеларијског простора, комуникационих могућности и чувања и одржавања опреме;
Живота Тасић је напоменуо да је важно да се сваки члан УО определи за област у којој види себе
где може дати свој највећи допринос у раду савеза и развоју оријентиринга на територији града
Београда.
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4. Правдање утрошка средстава добијених од Секретаријата за спорт Београда за први
квартал:
Генерални секретар Дејан Аврамовић, је у току припреме састанка проследио обрасце са
Извештајем за уторшена средства из Годишњег програма за 1. квартал. Након сугестије од стране
Јелене Бабић из ПСК „Победе“, потребно је да се уради корекција у суфинансирању клубова у 1.
кварталу јер су у обрачуну бодова изостављени резултати са Првенства медитеранске
конфедерације на којима је Милош Билић освојио значајне бодове. Потребно је обрачунати бодове
и уплатити на рачун ПСК „Победа“ новац из активности годишњег програма „Суфинансирање
клубова“. Извештај за 1. квартал ће бити спреман и достављен Секретеријату за спорт и омладину
Београда у предвиђеном року, 15.4.2018.
5. Разно
Није било дискусије по овој теми.
Састанак је завршен у 20:15.
Записничар
Дејан Аврамовић
__________________

Председник УО ОСБ
Живота Тасић
___________________
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