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ЗАПИСНИК 

 

Са 26. састанака Управног одбора Оријентиринг савеза Београда, одржаног у суботу 20.01. 

2018. године у Београду, у просторијама ОСБ-а, улица Милоја Закића са почетком у 17:15 часова. 

Састанку су присуствовали: Дејан Аврамовић председник ОСБ-а, Живота Тасић потпредседник 

ОСБ-а, члан УО, Бојан Комарчевић, члан УО, Маја Димитријевић члан УО. 

 

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. Усвајање предлога Дневног реда; 

2. Усвајање Записника са 25. састанка УО ОСБ 

3. Припрема редовне годишње Скупштине ОСБ 28.1.2018 

4. Разно 

 

 

1. Усвајање Дневног реда за 25. редовни састанак УО ОСС; 

 

Чланови УО су се сагласили са предлогом Дневног реда кој је усвојен једногласно, без гласова 

против, без уздржаних гласова. 

 

2. Усвајање Записника са 25. састанка УО ОСБ  

 

Дејан Аврамовић је известио чланове УО да записник са 25. састанка УО није успео да припреми 

јер је био у гужви око припреме кварталног извештаја и скупштинског материјала. Записник треба 

бити урађен до идућег састанка УО. 

 

3. Припрема редовне годишње Скупштине ОСБ-а 28.1.2018. 

 

Дејан Аврамовић је обавестио присутне чланове УО како напредује припрема Скупштине, 

проследио им материјал на увид пре састанка и изнео план о реализацији Скупштине. 

Дао је предлог да се на јубиларној Скупштини ОСБ-а поводом обележавања 20 година од 

оснивачке Скупштине савеза, награде плакетама бивши председници ( 5 бивших председника), 

Спортски савез Београда, Градски Секретеријат за спор и омладину, најбољи јуниор и јуниорка у 

2017. години. Живота Тасић је предложио да се плакетама награде и најбољи пионири и кадети 

јер је то у кругу деловања рада ОСБ-а.  Чланови УО су прихватили предлог и допуну предлога 

о награђивању на Скупштини и једногласно усвојили предлог, без гласова против, без 

уздржаних гласова. Живота Тасић је предложио да се тачка Извештаја Надзорног Одбора стави 

као посебна тачка дневног реда. Чланови Управног Одбора су прихватили једногласно 
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предлог да извештај Надзорног Одбора за Скупштину буде као посебна тачка дневног реда, 

без з гласова против, без уздржаних гласова. Дејан Аврамовић је отворио дискусију око 

предлога годишњег финансијског плана и програма финансираног из буџета Секретеријата за 

спорт и омладину Београда. Након дискусије о сваком делу програма посебно, чланови УО су 

једногласно усвојили предлог Годишњег плана и програма, без гласова против, без 

уздржаних гласова. Дејан Аврамовић је ставио предлог о Правилнику о критеријумима за 

суфинансирање клубова за рад са младим такмичарима у 2018. години на дискусију. С обзиром да 

су такмичења основ за освајање бодова на основу којих се после врши бодовање и финансирање, 

чланови УО ОСБ-а су се сагласили да износ за суфинансирање не може битиједнак у сваком 

кварталу већ се мора одредити према динамици такмичења у сезони.  

 

Након краће дискусије, Дејан Аврамовић је дао предлог да у Правилник за 2018 годину уђе 

следећа динамика суфинансирања по кварталима: 

 
1. Квартал – 32.000,00 динара 

2. Квартал – 100.000,00 динара 

3. Квартал – 90.000,00 динара 

4. Квартал – 50.000,00 динара 

  

Чланови УО су предлог једногласно усвојили, без гласова против, без уздржаних гласова. 

 

Дејан Аврамовић је дао предлог да један клуб може бити суфинансиран на једном кварталу са 

максимално 50% од предвиђеног износа без обзира на остварене резултате. 

 

Чланови УО су предлог једногласно усвојили, без гласова против, без уздржаних гласова. 

 

Живота Тасић је предложио да у Годишњи извештај УО ОСБ-а уђе и тачка о покренутом процеси 

израде Регистра оријентиринг карата у Београду. Чланови УО су једногласно усвојили предлог, 

без гласова против, без уздржаних гласова. 

 

4.Разно 

 

  Није било дискусије по овој теми.  

 

Састанак је завршен у 18:20. 

 

 

 
 

   Записничар                                        Председавајући    

  Дејан Аврамовић          Дејан Аврамовић               

 

__________________                                                                                 ___________________                           
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