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ЗАПИСНИК 

 

Са 29. састанака Управног одбора Оријентиринг савеза Београда, одржаног у уторак 13.03. 

2018. године у Београду, у просторијама ОСБ-а, улица Милоја Закића са почетком у 18:40 часова. 

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

подпредседник, члан УО, Бојан Комарчевић, члан УО, Маја Димитријевић, члан УО, Иван 

Буквић, Александар Вучетић, Илија Гигић 
 

Подпредседник 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 

и подсетио присутне да је на данашњи дан 1993. године одржана оснивачка Скупштина ЈОС-а.  

 

Након тога је предложио следећи: 

 

Дневни ред 

 

1. Усвајање предлога Дневног реда 

2. Усвајање записника са 28. састанка 

3. Извештај о активностима по одлукама са 28.састанка: 

 Корекција извештаја и анализе учешћа и предлози клубова за БС Камп: Аврамовић 

 Допис Секретаријату за просторије ОСБ-а: Тасић 

 Финансијски извештај: Аврамовић 

 Извештај са састанка УО ОСС: Тасић 

 Извештај о резултатима конкурса за организаторе такмичења ОСБ-а и одређивање 

контролора: Аврамовић 
4. Припреме за Трофеј Београда: Буквић, Вучетић 

5. Извештај о изради евиденције карата у Београду: Гигић 

6. Књига чланова-адресар клубова, пријава у чланство ПСД Авала: Аврамовић, Димитријевић 

7. Правилник о критеријумима за избор најбољих: пионира, кадета и јуниора: Комарчевић 

8. Предлог Конкурса за средства намењена за суфинансирање клубова за рад са младима: 

Аврамовић 

9. Разно 

 

 

1. Усвајање Дневног реда за 29. 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 28. састанка УО ОСБ  

 

mailto:bgorijentiring@gmail.com
http://www.bgorijentiring.org/


ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ БЕОГРАДА        
Милоја Закића 8а, локал 3 

11030 Београд 
                                            

Оријентиринг  

савез Београда 

адреса: Милоја Закића 8а, локал 3,  11030 Београд;    е-mail  bgorijentiring@gmail.com   www.bgorijentiring.org 

телефон: 060 6628566  жиро рачун:   205-21338-94;  

ПИБ:102073768       матични број: 17326775 

Чланови  УО констатовали су да је записник са 28. састанка усвојем путем мејла, без гласова 

против, без уздржаних. 

 

 

3. Извештај о активностима између два састанка. 

 

- Камп 2018: 

Дјан Аврамовић: Извештај са кампа је усвојен на претходном састанку, уз напомену да се допуни 

сугестијама које су пристигле од Ирине Јухас. Извештај је допуњен и коригован и прослеђен 

члановима УО ОСБ на увид.  

Допис свим тренерима у београдским клубова да се укључе у анализу претходних кампова и 

припреми будућих. УО ОСБ-а задужује Дејана Аврамовић да припреми допис. 

 

- Допис за просторије: 

Живота Тасић: Доставили смо допис Секретеријату за спорт и омладину Града Београда у коме 

тражимо њихову подршку и помоћ око проналаска нових просторија ОСБ-а. Искористити 

позитивну климу око ЕУИ 2020 да би се добио адекватан канцеларијски простор по повлашћеним 

ценама. Приликом састављања дописа добили смо смернице од секретарице Градског секретара за 

текст дописа. Чекамо одговор из Секретеријата. 

 

- Финансисјки извештај:  

Дејан Аврамовић проследио члановима УО ОСБ-а на увид стање на рачунима на дан 13.3.2018. и 

преостали списак трошкова из првог квартала у 2018. години. 

 
- Потрошено је до 13.3.2018 - 58.366,44 динара 

 

- Обавезе до краја квартала - 107.600,00 динара 

- Хонорар за БСК 2018 - 52.200,00 динара бруто 

- Чланарина ССАБ - 3.000,00 динара (данас стигао рачун) 

- Књиговодство - 15.000,00 динара (није стигао рачун) 

- Одржавање сајта - 5.400,00 динара (није стигао рачун) 

- Суфинансирање клубова 32.000,00 динара (исплата до 31.3.2018) 

 

Укупно 1. квартал  - 165.966,44 динара 

  

Динамика плаћања се одвија према предвиђеном плану. Дејан Аврамовић се задужује да види  око 

процеса Цента за регистрацију фактура, са књиговодством. 

 

-Извештај са састанка УО ОСС:  

Од 2019. године чланарина коју београдски клубови плаћају ОСС-у, плаћаће се ОСБ-у. Потврду да 

је оријентиринг ушао у школски спорт на нивоу Србије. ОСС- је послао потврду на мејл ОСБ-а, 

тако да су то резултати учешћа на састанку УО ОСС-а.  

 

- Извештај о резултатима конкурса за организаторе такмичења ОСБ-а и одређивање 

контролора: 

Дејан Аврамовић: Дефинисани организатори по конкурсу, датуми, локације. Треба одредити 

контролоре. Добијен списак контролора од председника комисије за контролоре трка ОСС-а, 

Вујадин Жагара из 2011. године. Списак је стар и на њему се налазе имена која више или нису у 
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оријентирингу или немају капацитете да обављају овако деликатну и важну улогу. Дејан 

Аврамовић предлаже да Оријентиринг савез Београда, као тело које је најодговорније за стварање 

што бољих услова за развој оријентиринг трка у Београду и квалитет градских првенстава, оформи 

независну организацију контролора трка на нивоу града, тако што ће у 2018. години услов за 

обављање улоге конторлора трка која је плаћена из буџета ОСБ-а, бити базиран на вишегодишњем 

искуству у такмичарском оријентирингу и организацији трка. Већ у 2019. години треба увести 

одређене тестове за контролоре. Тасић је констатовао да нас неактивност комисија (карте, 

контролора..)  на нивоу ОССа, спутавају у раду и наш савез и да то не можемо да дозволимо. О 

овоме обавестити и надлеже у ОСС-е. УО ОСБ-а је једногласно усвојио ову одлуку, без 

уздржаних и без гласова против. УО ОСБ-а задужује подпредседника Животу Тасића, да 

направи списак оријентираца који испуњавају ове услове и да разговара са њима о овој 

иницијативи. 

 

 

 

4. Припреме за организацију Трофеја Београда 2018.  
Иван Буквић: Терен је проверен, извршене корекције, стазе су спремне. 

Јако нам је битно да обезбедимо чуваре контрола. Сале Вучетић ће довести своју децу и пријатеље 

који ће чувати контроле, највише 10 особа. 

Контактирати Ирину Јухас за студенте који могу помоћи у том делу и позвати се на потписани 

уговор о сарадњи између ОСБ-а и Факултета за спорт и физичко васпитање. 

Сале Вучетић организује БШЛ, после „Трофеја Београда“. Тасић је изразио наду  да то  може да 

буде повод  да та деца добију жељу да се приључе званичним такмичењима и да се тако повећава 

масовност. 

Сагласност ЈП „Београдска Тврђава“ обезбеђена, тако да организација такмичења може да се одвија 

несметано. У једном тренутку и Бициклистички савез Београда је планирао организацију својих 

активности на Калемегдану у истом датуму, али смо ми први поднели захтев па смо у међусобној 

комуникацији са надлежнима из БСБ-а задржали термин који је био планиран, што говори колико 

је важно на време кренути са прибављањем потребних сагласности и дозвола. 

 

5. Извештај о изради евиденције карата у Београду 

Илија Гигић: Обогаћена евиденција са картама која ће бити база за прикупљање материјала. То је 

сад већ озбиљна евиденција о картографском наслеђу на територији Београда. 

Савез да упути допис клубовима клубовима да се карте достављају у електронском облику. 

Покренута је дискусија у ком формату достављати карте Илији - Дејан Аврамовић је рекао да је 

развој спорта пропорционално условљен коликим картографским ресурсима људи располажу и да 

би све карте требале бити доступне тренерима, клубовима и појединцима. Маја Димитријевић 

поставља питање зашто достављати карте у ОКАД-у које су клубови финансирали сопственим 

средствима, што је сасвим логично. Тасић је изразио став, да без оријентиринг карата нема ни 

оријентиринга и да на нивоу ОСС-а последњих година није одржан ни један семинар за 

реамбулаторе и цртаче карата. Истакао је и значај евиденције и израде школских карата због развоја 

оријентиринга, као школског спорта. Одлука чланова УО ОСБ-а је да су клубови који имају  

карте у чијој изради је финансијски (посредно или непосредно) учествовао ОСБ, у обавези да 

их доставе у ОКАД формату, а карте који су клубови финансирали сопственим средствима 

доставе у ЈПЕГ формату ради попуне.  
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6. Књига чланова-адресар клубова, пријава у чланство ПСД Авала 

Дејан Аврамовић обавестио чланове УО ОСБ-а о стању са ПСД Авала. У Статуту ПСД Авале као 

основна грана спорта стоји планинарство. Оријентиринг се помиње у једном члану као спорт којим 

се клуб бави, између осталих (планинарство, смучање, спелеологија, слободно пењање). 

Живота Тасић дао предлог како превазићи ову ситуацију – пошто је још у овој сезони годишња 

регистрација клубова иде преко ОСС, тако је ОСБ-у одузет механизам по коме може да доноси 

одлуке по овом питању. С обзиром да је ОСС примио регистрацију ПСД „Авале“ и да су они 

регуларно чланови националног гранског савеза, УО ОСБ једино може да констатује фактичко 

стање. ПСД „Авала“ остаје организатор Првенства Београда на средњој дистанци 9.9.2018. године. 

 

7. Правилник о критеријума за избор најбољих: млађа пионирска, кадетска и млађа јуниорска  

старија јуниорска. 

Бојан Комарчевић  је направио Предлог Правилника о критеријумима за избор најбољих младих 

спортиста по узрасник категоријама. Живота Тасић дао своје сугестије на предлог, Дејан Аврамовић 

такође дао сугестије на предлог. Задужује се Бојан Комарчевић да унесе корекције и да направи 

Верзију 2. Предлога правилника  о критеријумима и да их проследи на увид члановима УО ОСБ-а. 

 

8. Предлог конкурса за суфинансирање рада са младим такмичарима у клубовима 

Дејан Аврамовић је образложио предлог правилника који је послао члановима УО ОСБ-а. 

Маја Димитријевић предложила да се зове Стални Конкурс јер није дефинисан датумом већ је 

отворен током целе године. УО ОСБ-а усвојио једногласно предлог Маје Димитријевић, без 

уздржаних гласова, без гласова против. Дејан Аврамовић уноси промене у предлог текста 

конкурса, шаље их члановима УО ОСБ-а на увид и затим прослеђује клубовима. 

 

9.Разно 

 

Маја Димитријевић је предложила да се приликом организације градских такмичења код клубова 

инсистира да се плаћање стартнине обавља искључиво преко рачуна. Разлог је да би организатор 

тачно знао колико има прилива од наплате стартнине и да би се избегла гужва на самом 

такмичењу коју ствара могућност плаћања у готовом. Живота Тасић се надовезао констатацијом 

да је то одличан предлог, а за примере имамо сва такмичења у иностранству али да треба оставити 

могућност плаћања у готовом, с тим да та стартнина треба бити виша у односу на ову која би ишла 

преко рачуна. Закључак чланова УО ОСБ-а је да се на овоме у будуће треба инсистирати. 

Тасић је у циљу припрема да се оријентиринг уврсти у школски спорт у Београду за 2018., 

предложио да се поред постојећих докумената, припреми и историјат школскх такмичења које је 

ОСБ до сада организовао самостално. Задужује се саша Вучетић да припреми тај докуменат. 

 

Састанак је завршен у 20:00. 

 
 

   Записничар                                        Председавајући    

  Дејан Аврамовић          Живота Тасић               

 

__________________                                                                                 ___________________                           
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