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ЗАПИСНИК 

 

Са 27. састанака Управног одбора Оријентиринг савеза Београда, одржаног у уторак 06.02. 

2018. године у Београду, у просторијама ОСБ-а, улица Милоја Закића са почетком у 18:15 часова. 

Састанку су присуствовали: Дејан Аврамовић председник у оставци ОСБ-а, Живота Тасић ВД 

председника ОСБ-а, члан УО, Бојан Комарчевић, члан УО, Лидија Радуловића члан УО, Ирина 

Јухас, члан ОК ДИФ. 

 

ВД Председника 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 предложио следећи: 

 

Дневни ред 

 

1. Усвајање предлога Дневног реда; 

2. Усвајање Записника са 25. и 26. састанка УО ОСБ 

3. Извештај о активностима након одржане Скупштине 2018. 

4. Извештај са пописа имовине савеза.  

5. Усвајање програма и финансисјког плана БСК 2018 

6. Припреме за организацију Трофеја Београда 2018 

7. Припрема за одржавање Ванредне Изборне Скупштине 

8. 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. и 26. састанка УО ОСБ  

 

Чланови  УО једногласно усвојили су записнике са 25. и 26. састанка, без гласова против, без 

уздржаних гласова. 

 

3. Извештај о активностима након одржане Скупштине 2018. 

 

Дејан Аврамовић је обавестио чланове шта је предато у Секретеријат до 31. јануара 2018. 

Предат је Записник са Скупштине, Одлуке усвојене на Скупштини, Образац 1_19 Финансијски 

Извештај. Након тога су разматрани и сви остали обрасци који се предају Секретаријату, а тичу се 

Програма за 2018. Посебно је дискутовано о обрасцу 1.2. Суфинансирање клубова за рад са 

младима у циљу унапређења тог рада. Након дискусије је одлучено да остане структура трошкова 
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коју је предложио Дејан Аврамовић. Живота Тасић је ставио на гласање предлог Годишњег плана 

и програма. Прелог је УО једногласно усвојио, без гласова против, без уздржаних гласова. Лидија 

Радуловић је предала један округли печат и један деловодни печат . Преузимање комплетне 

благајне пролонгирано за петак 9.2. 

 

 

4. Извештај са пописа имовине савеза.  

 

Живота Тасић је обавестио чланове УО о извршеном попису имовине савеза. Попис није 

коначан, већ је извршен попис онога што се тренутно налази у канцеларији. Од Мире треба узети 

списак ситног инвентара јер књиговођа води у основна средства само опрему преко 50.000,00 

динара. Јова Јуришчевић ће бити економ оба савеза, договор је руководећих из оба савеза. 

Упутити апел клубовима да сву опрему која је остала код њих врате у савез. Списак треба 

прекуцати и оверити и печатирати. Током пописа откривена је велика количина медаља и пехара 

који се могу кориговати и искористити. Чланови УО једногласно усвојили извештај са пописа, 

без гласова против, без уздржаних гласова.  
 

5.Усвајање програма и финансисјког плана БСК 2018 

 

Дејан Аврамовић је у припреми састанка, проследио финансијски план и организациони тим 

Београдског Спринт Кампа. Након прецизирања одређених ситница, чланови УО су једногласно 

усвојили финансисјки план БСК 2018, без гласова против, без уздржаних гласова. 

 

6. Припреме за организацију Трофеја Београда 2018 

 

Аврамовић Дејан је обавестио присутне чланове УО да се по конкурсу који је расписан за тим 

лидера организационог одбора такмичења „Трофеј Београда 2018“ нико није пријавио, а да он, с 

обзиром да је у врло кратком року и такмичење Београд Опен у оријентирингу, не може да 

преузме на себе организацију тог такмичења. Живота Тасић је предложио да се понови конкурс 

за организациони одбор у трајању од 7 дана. Након истека и другог рока чланови УО морају 

формирати организационо тело. Након те дискусије , прешло се на финансисјки предлог 

организације„Трофеја Београда“. Уз одређене корекције, чланови УО су усвојили једногласно 

финансисјки предлог, без гласова против, без уздржаних гласова.  Након тога покренула се 

дискусија која категорије да буду носеће категорије на Трофеју. Након дискусије чланови УО су 

донели једногласну одлуку да носеће категорије на Трофеју Београда 2018 буду кадетске - 

МЖ 16. Без гласова против, без уздржаних гласова. 

 

7. Припрема за одржавање Ванредне Изборне Скупштине 

 

Лидија Радуловић, имамо рок од 3 сеца (90 дана) за организацију Ванредне Изборне Скупштине, а 

битно је да минимални рок за позив клубовима буде 14 дана (7 дана да се кандидати јаве, 7 дана да 

се проследи материјал клубовима). Дејан Аврамовић упитао за датум Скупштине. Након дискусије 

и предлога, није усвојена ни једна одлука по овом питању, осим да то може да буде и радни дан у 

вечерњим сатима јер дневни ред скупштине није обиман. Тачан датум дефинисати у наредном 

периоду. 
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9.Разно 

 

Није било дискусије по овој теми.  

 

Састанак је завршен у 19:40. 

 

 

 
 

   Записничар                                        Председавајући    

  Дејан Аврамовић          Живота Тасић               

 

__________________                                                                                 ___________________                           
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