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ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗА БЕОГРАДА, 

одржане дана 28. јануара 2018. године у Београду у згради Факултета спорта и физичког 

васпитања , са почетком у 11:15 часова 

Дејан Аврамовић, председник ОСБ-а, поздравила је све присутне делегате и госте, захваљује 

им се на доласку и предложе следећи  

Дневни ред 

1. Избор радних тела скупштине 

      а) Радно председништво 

      б) Верификациона комисија 

      в) Оверивачи записника и записничар 

      2. Усвајање Дневног реда за редовну изборну седницу скупштине 

      3. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине 

      4. Додела признања поводом јубилеја, 20. година од оснивачке Скупштине ОСБ-а 

      5. Извештај  о раду и финансијски план савеза у 2018. години  

      а) Извештај о раду Управног одбора у 2017.години  

      б) Извештај о раду у делу који је финансиран средствима градског буџета за 2017. годину 

      в) Финансијски извештај у 2017. години 

      г) Извештај Надзорног одбора 

      д) Усвајање извештаја за 2017. годину 

6. Предлог програма рада и финансијски план савеза у  2018. години 

а) Предлог активности редовног програма које се кандидују за финансирање средствима 

градског буџета и предлог расподеле буџетских средстава за 2018.годину. 

б) Усвајање предлога програма рада и финансијског плана ОСБ-а за 2018. годину 

      ц) Предлог о усвајању критеријума о расподели буџетских средстава за 2018.годину за програм           

 рада са спортским талентима 

7. Оставка и разрешење Председника ОСБ-а 

7. Разно 
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1. Избор радних тела скупштине 
Председник Аврамовић Дејан је ОТВОРИО СКУПШТИНУ, ПРЕДЛОЖИО ЗА РАДНО 

ПРЕДСЕДНИШТВО, Дејан Аврамовић, Живота Тасић и Маја Димитријевић (ЈЕДНОГЛАСНО 

ПРИХВАЋЕНО, БЕЗ ГЛАСОВА ПРОТИВ, БЕЗ УЗДРЖАНИХ). За верификациона комисију 

радно председништво је предложило Бојан Комарчевић и Ксенија Миљуш (ЈЕДНОГЛАСНО 

ПРИХВАЋЕНО, ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО, БЕЗ ГЛАСОВА ПРОТИВ, БЕЗ 

УЗДРЖАНИХ). За овериваче Записника предложени су- Ивана Горановић и Илија Гигић 

(ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО, ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО, БЕЗ ГЛАСОВА 

ПРОТИВ, БЕЗ УЗДРЖАНИХ), а за записничара је предложена Лидија Радуловић 

(ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО, ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО, БЕЗ ГЛАСОВА 

ПРОТИВ, БЕЗ УЗДРЖАНИХ). 

Бојан Комарчевић је прочитао записник верификационе комисије. 
 

Верификационе комисије редовне изборне седнице Скупштине Оријентиринг савеза Београда 
одржане дана 28.1.2018. године у Београду, у згради Факултета за спорт и физичко васпитање са 
почетком у 11:15 часова 
Комисија у саставу: 

- Бојан Комарчевић – председник комисије 
- Ксенија Миљуш, члан 

 
је констатовла да Скупштину чине делегати, представници клубова чланова Оријентиринг савеза 
Београда, а укупан број присутних делегата за редовну изборну седницу Скупштине Оријентиринг 
савеза Београда је 16 од укупно 22 делегата. Председавајући Скупштине је ставио Извештај 
Председника верификационе комисије на гласање (ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО, БЕЗ 
ГЛАСОВА ПРОТИВ,  БЕЗ УЗДРЖАНИХ),.  

 
2.  Усвајање Дневног реда за редовну изборну седницу скупштине 
Скупштина ОСБ-а је донела да усваја Дневни ред за редовну изборну седницу скупштине 

ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО, ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО, БЕЗ ГЛАСОВА 

ПРОТИВ, БЕЗ УЗДРЖАНИХ). 

3. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине 
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Скупштина је усвојила записник са редовне седнице Скупштине савеза одржане 5.2.2017. 

(ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО, БЕЗ ГЛАСОВА ПРОТИВ, БЕЗ УЗДРЖАНИХ). 

 

4. Додела признања поводом јубилеја, 20. година од оснивачке Скупштине 

ОСБ-а 

Дејан Аврамовић се обратио присутнима са кратким историјатом деловања ОСБ-а и направио 

увод у доделу признања.  

Испред Спортског Савеза Београда златну плакету је преузела Нина Пековић Савић за допринос 

развоју оријентиринга на простору Београда, након чега се обратила присутнима. Из 

Секретаријата за спорт и омладину није било присутних представника из оправданих разлога. 

Уручене плакете претходним председницима ОСБ-а, први председник Бранко Муњас није био у 

прилици да прими плакету из оправданих разлога, другом председнику Дамиру Буразенговићу, 

трећем председнику Мргуду Пајку, четвртој председници Ивани Горановић, петој председници 

Снежани Тодосић. Носиоци признања су се захвалили и обратили присутнима. Поред председника 

награђени су и најбољи јуниор и јуниорка, Милош Билић и Олга Станојевић. Након доделе је 

направљена мала пауза у раду Скупштине. 

 

 5. Извештај  о раду УО ОСБ у 2017. години  
а) Извештај о раду Управног одбора у 2017.години  

Дејан Аврамовић – известио чланове скупштине о раду Савеза. Сав материјал је унапред 

достављен делегатима осим Извештаја Надзорног одбора који је стигао касно тако да ће бити 

отворен на увид. Из извештаја се види да су одржана сва планирана такмичења и како су утрошена 

средства за иста. Нажалост, услед разноразних препрека Београдска градска трка, једина 

предвиђена из сопствених средстава, није одржана. Известио је о организацији другог Београдског 

спринт кампа. Трофеј Београда је одржан на Авали и обележила га је изузетна масовност. Такође 

је настављена традиција суфинансирања клубова који раде са младима, у 2017. години је то било 4 

клуба што је за 2 клуба више од 2016.године. Ова ставка је пропраћена извештајима клубова који 

су суфинансирани. Поред умањења средстава за рад канцеларије успели смо да измиримо све 

обавезе и да на време известимо о спроведеним активностима. 
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Дејан Аврамовић је известио и о новој сарадњи са Секретариојатом у оквиру обележавања Дана 

европске баштине, за учешће у овој манифестацији је био задужен Живота Тасић без чијег 

пожртвованог рада не би успели све ово да изведемо. 

Такође је апеловао на клубове да се што више укључују у организацији такмичења и јављају на 

конкурсе савеза. Захвалио се Александру Вучетићу на ангажману у оквиру Београдске школске 

лиге и поред огромних потешкоћа јер је остао сам, али би томе требало да се овом питању 

посветимо озбиљније. 

Након извештавања Дејан Аврамовић и Живота Тасић су позвали делегате клубова на дискусију и 

сугестије. Александар Вучетић је питао да ли постоји могућност да ОСБ сазове семинар за време 

зимског распуста за професоре школа о понашању у оквиру Београдске школске лиге. Дејан 

Аврамовић је напоменуо да није могуће организовати семинар у тако кратком року, али да ћемо 

то имати у виду за убудуће. Добрица Јелић је известио да је ОСС тражио да се добије 

сертификација семинара за професоре и сада је то на чекању због саме процедуре. Живота Тасић је 

предложио да се узму информације о студентима који су прошли курс оријентиринг на Факултету 

како би из те базе људи  издвојили они који желе да се укључе у наш спорт. 

Илија Димитријевић је предложио да Записници са састанака УО буду дистрибуирани 

клубовима. 

 б) Извештај о раду у делу који је финансиран средствима градског буџета за 2017. годину 

Дејан Аврамовић је известио о утрошеним финансијским средствима као и о преусмерењима у 

оквиру првобитног плана рада у 2017.години. 

 в) Финансијски извештај у 2017. години 

Дејан Аврамовић је известио и о сопственим средствима савеза, као и да велику сигурност улива 

чињеница да ни у једном тренутку савез није остао без пара на рачуну. 

г) Извештај Надзорног одбора 

Дејан Аврамовић је присутним делегатима презентовао извештај Надзорног одбора, који је 

стигао са закашњењем и из тог разлога се није нашао међу скупштинским материјалима.  

д) Усвајање извештаја за 2017. годину 

Председавајући Скупштине Дејан Аврамовић је ставио усвајање Извештаја о раду у 2017. 

годину на гласање. Скупштина ОСБ-а  донела одлуку да усвоји Извештај о раду у 2017. 

години ( ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО, БЕЗ ГЛАСОВА ПРОТИВ, БЕЗ УЗДРЖАНИХ): 

      а) Извештај о раду Управног одбора у 2017.години  
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      б) Извештај о раду у делу који је финансиран средствима градског буџета за 2017. годину 

      в) Финансијски извештај у 2017. години 

      г) Извештај Надзорног одбора 

5. Предлог програма рада и финансијски план савеза у  2018. години 

а) Предлог активности редовног програма које се кандидују за финансирање средствима 

градског буџета и предлог расподеле буџетских средстава за 2018.годину. 
Дејан Аврамовић је таксативно прошао кроз целокупни предложени план активности за 2018. 

годину. Исти је образложио уз аргументацију зашто су поједина средства расподељена на други 

начин од претходне године. Мирослав Стевановић је питао колико је ОСБ мохао да приходује из 

сопствених средстава. Дејан Аврамовић је рекао да је то у 2017.години било 203.000,00 динара и 

да је наведено у самом извештају. Живота Тасић је предложио да се школе оријентиринга раде 

кроз школски оријентиринг како би се ове две ствари повезале и укључили наставници. Дејан 

Аврамовић је подржао идеју, али је образложио да се под  радом спортских школа подразумева 

рад са децом до 10 година. Маја Димитријевић је истакла да клубови обрате пажњу на конкурсе 

општина јер се ту могу остварити значајна средства. Живота Тасић је истакао да би требало да се 

поради са Универзитетским спортским савезом на настављању традиције у организацији 

Универзитетског првенства. Такође да би требало оформити још нека тела поред Управног одбора 

како би рад савеза био стручнији. Мирослав Стевановић је истакао да покушао да укључи остале 

у организацију такмичења али није било интересената и због тога ово такмичење ове године није 

планирано али још није искључено и замолио је да се посвети више пажње универзитетском 

спорту. 

Након што је Дејан Аврамовић закључио дискусију Скупштина ОСБ-а је донела одлуку 

(ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО, БЕЗ ГЛАСОВА ПРОТИВ, БЕЗ УЗДРЖАНИХ) да усваја: 

а) Предлог активности редовног програма које се кандидују за финансирање средствима градског 

буџета и предлог расподеле буџетских средстава за 2018.годину. 

б) Усвајање предлога програма рада и финансијског плана ОСБ-а за 2018. годину 

ц) Предлог о усвајању Правилника за критеријуме о расподели буџетских средстава за 2018. 

годину за програм рада са спортским талентима 

7. Оставка и разрешење Председника ОСБ-а 
Дејан Аврамовић је образложио да је до поднете оставке дошло због честе промене генералног 

секретара и како би се та функција, као јако битна, учинила конзистентниојом предложио је 
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Управном одбору да он обавља фукцију Генералног секретара, а да Живота Тасић преузме 

функцију председика. Како би све ово било у складу са статутом неопходно је да се поднесе 

оставка на место Председника и тек након тога дође до поновног избора нових функција.  

Скупштина је са 16 гласова (2/3 присутних, колико  је потребно за разрешење председника) 

донела одлуку (ЈЕДНОГЛАСНО ПРИХВАЋЕНО, БЕЗ ГЛАСОВА ПРОТИВ, БЕЗ 

УЗДРЖАНИХ) о разрешењу председника Дејана Аврамовића, а самим тиме и целог 

Управног Одбора. Оставком председника надлежност в.д. председника прелази у руке 

потпредседника Животе Тасића који је дужан, по Статуту, да у року од 3 месеца распише 

ванредну изборну скупштину савеза. До избора новог руководства УО у оставци је задужен 

за реализацију усвојеног годишњег програма 2018. године. 

Пошто није било додатних питања, председавајуи скупштине Дејан Аврамовић затворио је 

скупштину у 13:30 часова. 

 

Записничар                          Председавајући  Скупштине 
Лидија Радуловић                                                                                              Дејан Аврамовић 
 
________________                                                                 ___________________________                                                                              

           
              
 
                                                          
                                                                                                                Оверивачи записника 
                               Ивана Горановић 
 
                                                                                                         _________________________ 
              
                
                                                                                                   Илија Гигић 
 
                                                                                                         _________________________ 

 


