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ЗАПИСНИК 
 

Са 2. састанака Уоравног одбора Оријентиринг савеза Београда, одржаног у четвртак 11.04. 
2018. године у Београду, у оросторијама ОСБ-а, улица Милоја Закића са оочетком у 18:45 часова. 
Састанку су орисуствовали: Дејан Аврамовић Генерални Секретар ОСБ-а Живота Тасић 
Председник УО, Маја Димитријевић, члан УО, Симеон Миљуш члан УО, Стефан Ранитовић, 
члан УО,  Ирина Јухас, Мирослав Стевановић. 
 
Председник Уоравног одбора Оријентиринг савеза Београда, Живота Тасић  је отворио састанак, 
ооздравио орисутне и захвалио им на доласку, и утврдио да оостоји кворум за одржавање састанка. 

 
Након тога је оредложио следећи: 

 
Дневни ред 

 
1. Усвајање предлога Дневног реда 
2. Усвајање записника са 1. састанка 
3. Извештаји о активностима: 

 М. Стевановић: Извештај (са финансијским) са Кадетског првенства Београда;  
 Ген. Секретар: Правдање првог квартала; Активности након изборне скупштине; 

Књига чланова; Списак инвентара; Финансијски извештај-сопствени приходи, 
дуговања, стање; 

 Председник: Просторије ОСБ-а; Контролори; 
 Потпредседница: Адресар чланица; 
 Б. Комарчевић: Правилник о избору најбољих спортиста; 
 С. Ранитовић: Извешај са МТБО у Словенији; 
 С. Миљуш: ФБ; 

 
4. Будуће активности: 

 Такмичења: Пионирско првенство Београда И. Јухас; Трофеј Београд И. 
Буквић; Првенство Београда у МТБО Ж. Тасић; 

 Програм за 2019. Финансиран од стране ССОБ Д. Аврамовић; Конкус за рад са 
младима; 

 Допис МОС прослеђен од стране ОСС-а, М. Димитријевић; 
 Потписивање уговора о обезбеђењу Д. Аврамовић; 
 Предлог за формирање Стручног савета Ж. Тасић; 

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. 
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2. Усвајање Записника са 1. састанка УО ОСБ  
 
Чланови  УО констатовали су да је записник са 1. састанка, без гласова против, без уздржаних. 
 
 
3. Извештаји о активностима: 
 

1. М. Стевановић: Извештај (са финансијским) са Кадетског првенства Београда;  
Маја Димитријевић прочитала извештај контролора са трке Ивана Буквића, који садржи низ 
неправилности, оцењен оценом 195 и са којим се Мирослав Стевановић генерално не слаже. 
Дејан Аврамовић је изнео своје импресије са трке и ствари које су биле лоше на трци почевши 
од неприкладног терена и карте која је само увеличана на 1:5000 и без икакве дореамбулације 
и усклађивања са ИССОМ стандардом, као и висина стубића за призме који нису били по 
стандарду. Потребно је да се Извештај уради на прикладном обрасцу и од стране контролора 
и од стране организатора, као и финансисјки извештај од стране Генералног секретара. До 
среде 9.5.2018. комплетирати финансијски извештај. 
Живота Тасић се извинуо члановима УО јер је заменио улогу контролора трке за коју је био 
одређен за Кадетско Првенство Београда, заборављајући чињеницу да је тај викенд био 
планиран пут у Словенију на МТБО трку. Улогу контролора је заменио са Иваном Буквићем. 
УО је усвојио Извештај контролора и одбио приговоре М. Стевановића 

2. Аврамовић Дејан је обавестио чланове УО ОСБ-а и присутне на састанку да је Извештај за 
1. квартал Годишњег програма ОСБ-а достављен у Секретеријат за спорт и омладину у 
предвиђеном року. Такође је обавестио све присутне да је извршена достава докумената у 
АПР са одржане ванредне Изборне Скупштине ОСБ-а 11.4., и да су све промене прихваћене 
те да је израђено ново Решење. Записник са одржане Скупштине достављен је и 
Секретеријату за спорт и омладину Града Београда.  
Књига чланова са детаљним подацима није урађена и одређен је рок до 5. јуна 2018. да се 
она комплетира. 
Списак ситног инвентара треба узети од Мире из књиговодства да би се урадио детаљан 
попис опреме у власништву ОСБ-а. Одређен је рок до 5. јуна 2018. 
Финансисјки извештај о стању на трезорском рачуну и комерцијалном рачуну као и 
дуговањима није урађен. Одређен је рок до 9.5.да се уради и достави члановима УО. 

3. Живота Тасић је обавестио чланове УО о ситуацији око нових просторија савеза. Потребно 
је сачекати да прођу рокови за лицитацију по конкурсу и након тога, од простора који нису 
издати на лицитацији и отвореном конкурсу упутити допис Секретеријату за имовинске и 
правне односе Града Београда у чијој је надлежности евиденција и попис службених, 
пословних и других зграда, стамбених зграда и станова као управљање, коришћење и 
располагање над овим непокретностима и затражити одговарајући простор. Све организације 
које се финансирају из градског буџета плаћају само 20% од тржишне цене простора што је 
врло повољно.  

4. Маја Димитријевић је обавестила да је адресар чланова ОСБ-а ажуриран и да су остали 
непознати подаци за два клуба. Дејан Аврамовић је преузео на себе да се адресар ажурира 
одмах јер ти подаци постоје и да се проследи Драгану Михајловићу задуженом за интернет 
страницу савеза, на ажурирање. 

5. Бојан Комарчевић није присуствовао састанку, тако да су остали чланови УО само 
продискутовали о постојећем нацрту Правилника о избору најбољих спортиста. Живота 
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Тасић није за идеју да се проглашавају најбољи сениор и сениорка, јер то није поље деловања 
ОСБ-а али јесте да се награде најуспешнији тренери. Закључено је да је нови предлог 
Правилника бољи и да је следеће да се достави коначан предлог који ће бити стављен на 
усвајање. 

6. Стефан Ранитовић је обавестио чланове УО ОСБ-а и присутне о учешћу нашег тима на МТБО 
такмичењу у Словењ Градецу у Словенији. Тим су чинили: Живота Тасић, Зоран Пешић и 
Стефан Ранитовић. Живота Тасић је напоменуо да је део одласка на такмичење финансиран 
од стране ОСС-а. Такмичење је било добро организовано, у врло пријатној и пријатељској 
атмосфери. Одлазак на ово такмичење, чланови нашег тима су искористили да поделе 
флајере за прву МТБО трку која ће се одржати у Србији, тачније у Кошутњаку 23. и 24. јуна 
2018. године. Такмичари за ову трку су већ почели да се пријављују и влада интересовање 
међу бајк оријентирцима за ову манифестацију. 

7. Симеон Миљуш је обавестио присутне да је ступио у контакт са Лидијом Радуловић која је  
била администратор ФБ странице и која је ту страницу везала за свој налог и мејл. То значи 
да би променом администратора, требало кренути од самог почетка са новом страницом и 
везати је за мејл савеза. Поставља се питање шта желимо са ФБ страницом савеза да би се 
кренуло у креирање приче преко ове друштвене мреже. Општи закључак је, на основу алата 
за анализу посета странице, да страница није претерано посећена и да је потребно урадити 
одређене и конкретне промене да би активност на овој друштвеној мрежи дало резултата. 

 
 
4. Будуће активности савеза  
 

1. Годишњи програм за 2018. годину у делу активности организација такмичења се наставља 
12.5. Пионирским Првенством Београда у организацији ОК ДИФ. Ирина Јухас, испред клуба 
је обавестила присутне о локацији трке и  динамици припрема. Закључено је да припрема ове 
трке иде према плану. 
Приближава се нови датум организације Трофеј Београда који је требало да се одржи 24.3., 
а који је услед неповољних временских прилика (снег) одложен за 27.5. Дејан Аврамовић је 
преузео на себе обавезу да контактира ЈП „Боградска Тврђава“ и да упути молбу за 
антидатирање добијене сагласности за одржавањем ове трке на нови датум. Обавестити 
Ивана Буквића да је потребно да се Билтен 2 коригује на нови датум и пошаље клубовима и 
јавности. 
Живота Тасић је обавестио присутне како одмичу припреме за прво МТБО такмичење у 
Србији. Промоција је урађена, позив је постављен на интернет страници ОСБ-а, флајери су 
подељени на трци у Словенији. Са Слободаном Радовановићем је договорено да прилагоди 
постојећу карту Кошутњака стандарду за МТБО. Остало је да се дефинише организациони 
одбор такмичења који ће реализовати ову трку. 

2. Из Секретеријата за спорт и омладину Града Београда стигао је допис у коме нас 
обавештавају да је рок за достављање предлога Годишњег програма за 2019. годину 
21.5.2018. године. Како генерални секретар није имао предлог програма предложио је да га 
изради  и достави члановима УО ОСБ-а, а да се на састанку овог тела 18.5. дискутује само на 
ову тему и да се усвоји предлог Годишњег програма за 2019. годину 

3. Допис МОС-а је стигао у ОСС и прослеђен је клубовима, а тиче се две тачке: примени члана 
180. Закона о спорту РС, као и о усклађивању назива клубова са постојећим Законом о 
спорту. Члан 180. Закона о спорту Републике Србије предвиђа да стручан рад и обуку са 
децом одређене спортске гране могу изводити и она лица која имају више од 30 година рада 
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у спорту од тога 15 година рада са децом. Поједини клубови и лица су затражила потврду од 
ОСС-а на основу које би могли да наставе да раде у својим клубовима. Овај члан није 
интегрисан у Правилник о лиценсирању спортских стручњака ОСС. Ирина Јухас поставља 
питање како назвати лица која испуњавају ове услове, јер то нису тренери. Живота Тасић је 
дао предлог – учитељ оријентиринга. 
Што се тиче назива клубова, закључено је да два клуба који су чланови савеза нису ускладили 
своје називе према постојећем Закону о спорту – Авала и Копаоник.  

4. Законом о спорту РС организације спортских такмичења морају имати физичка обезбеђења 
па је УО ОСБ-а донео одлуку да се затражи понуда на годишњем нивоу од агенција које се 
баве овом облашћу и да се по добијању најповољније понуде приступи потписивању уговора.  

5. УО је донео одлуку о формирању Стручног савета према предлогу Животе Тасића. Тасић је 
обавестио присутне да је покренуо низ разговора са особама из различитих сфера деловања 
и великим искуством у оријентирингу ради формирања тела Стручног савета чији би ставови 
и мишљења требали да помогну раду ОСБ-а и да дају смернице у ком правцу би развој савеза 
требао ићи. Са свима са којима је разговарао добио је позитивне реакције и обећања да ће се 
радо одазвати на тај начин. 

 
5. Разно 
 
 Није било тема под разно. 
 
Састанак је завршен у 20:45. 
 
Прилог записника: 
 

- Предлог Животе Тасића о формирању Стручног савета 
 
 
   Записничар                                        Председник УО ОСБ  
  Дејан Аврамовић          Живота Тасић               
 
__________________                                                                                 ___________________                          
измене: Маја Димитријевић  


