ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ СРБИЈЕ
Палмира Тољатија 5, локал 143 Л
11070 Нови Београд, Београд
Србија
Број: 35-2022/1
Датум: 21.03.2022.
Meстo: Београд

Предмет: Записник са 1. редовног састанка Управног одбора Оријентиринг савеза Србије одржаног у
Београду 17. марта 2022.
ПРИСУТНИ: Председник Добрица Јелић, потпредседник Иван Буквић, чланови Управног одбора
Александар Стојановић, Александар Петровић, Јелена Јовановић Бабић, Драган Крстић, чланови
Надзорног одбора Љубица Бачанац, Вујадин Жагар и генерални секретар Зоран Миловановић.
Одсутна Наталија Татић, члан Управног одбора.
Председник Добрица Јелић отворио је састанак, поздравио све присутне и предложио дневни ред за
усвајање. Такође је констатован кворум.
Једногласно је усвојен предлог дневног реда и прешло се на рад.
2. Усвајање записника са претходне 21. седнице Управног одбора. Записник достављен у писаном
облику у материјалима за седницу. Није било дискусије и допуна. Једногласно усвојен.
3.Конституисање новог сазива УО ОСС и избор потпредседника УО ОСС. Састав новог Управног
одбора одређен је на седнице Скупштине, а предесдник Јелић предложио је да на место потпредседника
се изабере Иван Буквић. Није било додатних предлога, тако да је Буквић изабран једногласно.
Јелена Јовановић се прикључила у 19,09ч.
4.Извештај о раду између два састанка УО
Председник Јелић информисао је присутне о радњама које су извршене нако Изборне Скупштине:
-Завршена промена заступника у АПР.
-Предата нова документација у Комерцијалној банци и Трезору.
-Предата документација о променама Спортском савезу Србије и Министарству омладине и спорта
Србије..
-Финансијско стање на рачунима ОСС (132.000дин, трезор 500.100,00дин)
-Преглед регистрованих клубова и такмичара: 19 регистрованих клубова у 2022 са 550 такмичара.
Председник Јелић наговестио да ће се вероватно у Нишу оформити један клуб (ДИФ и Жандармерија
заједно), као и да се очеукје да клуб из Пирота се учлани у Савез.
Тачке 5. и 6. Отварање конкурса за:
-

Селектора/тренера репрезентације (Сениори и јуниори )
-за чланове комисија:
-Комисија за лиценцирање тренера
-Комисија за контролоре и лиценцирање контролора
-Комисија за карте
-Такмичарска комисија
-Комисија за развој оријентирнга
-Комисија за маркетинг и информисање, друштвене мреже,сајт савеза.
-ИТ Комисија (за нове технологије)

Рок за подношење кандидатуре је 31.март 2022. Задужује се секретар до до понедељка 21.марта објави
конкурс, са предвиђеним условима предвишеним Законом и Правилницима, као и са обрасцем за
конкурисање. По формирању, први задатак ће бити да се ревидирају сви Правилници.
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7.Разматрање и усвајање плана и програма репрезентативних селекција за 2022.
Александар Петровић, селектор и тренер омладинске репрезентације, поднео је исцрпан предлог плана
репрезентативних наступа (у прилогу 1.), који је свим члановима достављен унапред.
Кренуло се хронолошки у разматрање сваке појединачне активности, од тестирања, преко тренинг
кампова и селективних трка, до самих наступа. Констатовано је да је атлетска провера која је требала
бити 5.марта на Кошутњаку отказана јер се добар број кандидата јавио да је или болестан, или да не
може доћи. Нови термин за ову проверу још није познат.
Предвиђени камп у Прилепу од 21 до 26.марта, због недостатка средстава се отказује. Прва изборна
трка репрезентације (за све селекције), иде како је планирано 17.априла (средња дистанца, Крушкара,
Ресавица).
За следећу активност, тренинг камп у Мађарском граду Салготарјан, планираном за 24.-27.април, донета
је одлука да Александар обавести кандидате кадете и млађе јуниоре, односно њихове клубове, о идеји
да се наступи и на дводневном такмичењу које се у Салготарјану одржава 22 и 23.марта, и да тај део
трошкова поднесу клубови кандидата, а о трошку Савеза буде наступ на тренинг кампу. Даље
поступање по овим питањима препуштено Александру Петровићу.
Потврђен је и камп за МЖ20 и МЖ21 који би требао да се одржи од 29.априла до 2.маја (место
накнадно одредити у договору са новоизабраним селекторима). Предлог да Дејан Николић буде
руководиоц овог кампа.
Потврђене су још и следеће репрезентативне активности: селективне трке за све селекције: Бела Река
8.маја и Бежанијска коса 22. маја, те 4.и 5. јуни атлетска провера.
За Светско Првенство у Данској, као чланови ИОФ Клинике наступиће Душан Марковић и Драгане
Докмановић (наступ на Клиници плаћа ИОФ, а на терет Савеза иде превоз до Данске и назад.
Напоменуто је и да два тренинг кампа треба да буду крајем јуна на Фрушкој Гори, и у јулу на
Копаонику.
За даље планове у 2022, биће детаљније одлуке након формирања тренерског и селекторског тима.
Припреме и наступи репрезентације лимитирани су овогодишњим буџетом: По формирању новог тима,
треба одмах приступити и планирању репрезентативних наступа за 2023.
8. Предлог за представника ОСС на седници ванредне Скупштине ИОФ.
За делегата на ванредној Скупштини ИОФа која ће бити одржана 25.марта изабран Зоран Миловановић.
Седница ће бити одржана онлајн.
9. Правила за одржавање Школског првенства Србије у сезони 2021/2022.
Председник Јелић упознао је присутне са предлогом Правилника (у прилогу 2.). Након тога отворила се
дуга и жива дискусија, на који начин вредновати укупне резултате школа. После свега, усвојен предлог
Правилника како је достављен, са једним гласом против, уз следеће напомене и закључке:
-да Савез својим каналима преко клубова, обавести школе о Школском првенству у оријентирингу које
ће бити одржано у петак 20.маја 2022. на Космају.
-Ангажовати Комисију за развој да поради на информисању и објашњењу значаја школских првенстава
нашим клубовима и школама.
-Након одржаног првенства урадити евалуацију са више модела рачунања резултата по школама и
евентуално, сходно закључцима, ажурирати Правилник за наредну годину.
10. Регистрација карата
Члан Управног одбора Драган Крстић, уједно је и особа која се у протеклим годинама бавила
проблемом регистрације карата. Упознао је присутне са тренутним стањем регистра (прилог 3.), те
напоменуо да један број клубова уопште не шаље захтеве за регистрацију карата. Након дискусије
донета је следећа одлука:
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Сви организатори такмичења у 2022.години, а посебно они из првог дела календара, да ОДМАХ
(уколико већ нису), доставе захтеве за регистрацију нових карата, у противном, уследиће као мера да се
такмичење искључи из бодовања за Лигу и Првенства.
11. Разно
-Савез је добио понуду од врхунског руског тренера Михајла Виноградова, да поклони два вебинара на
тему из такмичарског оријентиринга. Предлог прихваћен са захвалношћу, а избор теме поверен
Александру Петровићу да договори са њим.
-Конкурс Асоцијације Спорт за све за њихове годишње награде, размотрити накнадно на следећем
састанку.
-Вујадин Жагар изнео предлог да се лиценцирани контролори опреме са мајицама са знаком Савеза.
Након краће дискусије, донета одлука да пошто ова ставка није била планирана у буџету, да се покуша
да се нађу наменска средства за ову намену.
-Александар Петровић изнео предлог да се на такмичењима у простору циља и старта забрани пушење.
Након краче дискусије, стало се на становиште да такву меру у овом тренутку није могуће спровести.
-Од сада на даље, записнике са седница Управног одбора објављивати на интернет страници Савеза, а
сходно одлуци на последњој Скупштини.
- Иван Буквић је дао предлог у вези сарадње Моцарт кладионица и ОСС. Направиће предлог сарадње.
Седница је завршена у 22,16часова.
Записничар

У Београду,
21. марта 2022.

Зоран Миловановић
Генерални секретар ОСС
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