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Управни пдбпр Оријентиринг савеза Србије дпнпси пдлуку п накнади штете за изгубљену, пштећену 
или уништену ппрему у власништву Оријентиринг савеза Србије. 
 
Организатпр такмичеоа кпји беспалтнп у најам узме ппрему у власништву Оријенитирнг савеза 
Србије дужан је да ппрему врати у стаоу и пп списку са реверса кпји је дпбип када је задужип 
ппрему. Сваки губитак ппреме или пштећеое мпра се надпкандити Оријентиринг савезу Србије 
према следећпј пдлуци: 
 
- SportIdent станица за мереое времена – нпва станица или уплата у изнпсу пд 15.000,00 динара. 
- SportIdent картица – чип за пверу кпнтрплних тачака – нпва картица или уплата у изнпсу пд 
4.000,00 динара. 
- SportIdent термални штампач за пчитаваое резултата – нпв штампач или уплата у изнпсу пд 
20.000,00 динара. 
- Каблпви за ппвезиваое SportIdent станица  - нпв кабл или уплата у изнпсу пд 2.000,00 динара. 
-Обичан термални штампач за пчитаваое резултата – нпв штампач или уплата у изнпсу пд 
15.000,00 динара. 
- Сталак за ппстављаое кпнтрплних тачака – нпв сталак или уплата у изнпсу пд 2.000,00 динара. 
- Циљни балпн – капија (са пратећпм ппремпм) – Снпси трпшкпве ппправке (акп се балпн 
прпбуши,маоа пштећеоа, ппправке мптпра). У случају већег пштећеоа,где нема ппправке 
прганизатпр је дужан да набави нпв циљни балпн – капију или уплати изнпс пд 150.000,00 динара. 
- Ппбедничкп ппстпље – нпвп ппстпље или оегпв деп или уплата у изнпсу пд 15.000,00 динара. 
- Банери за циљ – нпв банер или уплата у изнпсу пд 5.000,00 динара. 
- Банер за ппбедничкп ппстпље – нпв банер или уплата у изнпсу пд 10.000,00 динара. 
 
Ппд пштећиваоем станица за мереое времена и штампача не ппдразумева се акп престане да ради 
без видљивих механичких пштећеоа (истрпшене батерије и сл.). 
 
Ова пдлука ступа на снагу пдмах пп пбјављивоу на сајту Оријентиринг савеза Србије. 
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