
ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Палмира Тољатија 5, локал 143 Л 
11070 Нови Београд, Београд 
Србија 
 

Тел: 060-66-28-550, 060-66-28-564, е-мејл: oss@orijentiring.rs    www.orijentiring.rs     
Т.Р. 205-24825-12     ПИБ 102379304    М.Б. 17147986   

Број:  55-2022/1 
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Записник са  2. редовног састанка Управног одбора Оријентиринг савеза Србије  који је одржан у среду   
20. априла 2022. године, са почетком у 20:00 часова – у просторијама ОСС. 
 
ПРИСУТНИ: Добрица Јелић ,  Иван Буквић, Драган Крстић, Александар Стојановић, Јелена Јовановић 
Бабић, Наталија Татић, Александар Петровић, Вујадин Жагар, Зоран Миловановић,. 
 
Председник Савеза отворио је седницу, поздравио присутне, захвалио се на доласку  и предложио 
следећи: 
 

Дневни ред: 
 

1. Усвајање Дневног реда. Усвојен једногласно. 
2. Усвајање Записника са 21. седнице УО ОСС.  Усвојен једногласно. 
3. Извештај о раду између два састанка УО: 

-Одржано седам кола ОЛС. Јелић укратко известио. У Ресавици трке медијски пропраћене 
(РТС и ТВ Параћин).  
-Предат ревидирани програм за кампове у 2022.години. 
 
-Потписан уговор са МОС-ом за кампове у 2022.години на 270.000,00динара. 
 
-Уплаћени трошкови за смештај и котизацију на кампу у Мађарској. 6 такмичара, 1 тренер 
и возач. 
 
- Договорен и плаћен смештај у хотелу Ђула у Ресавици за смештај и исхрану јуниорске и 
сениорске репрезентације, камп у Ресавици 30. април до 02.мај. 9 такмичара и 3 тренера. 
 
- Предат квартални извештај МОСу за период од 01.01. до 31.03.2022. 
 
-завршен конкурс за рад у Комисијама савеза и селектора 
 
-ген.секретар учествовао на ванредном Конгресу ИОФа (онлајн) тема Статут. Усвојени 
сви предлози за измене Статута како је предложено од стране Савета ИОФа. 
 
- Финансијско стање на рачунима ОСС: на текућем рачуну у пословној банци 
119.386,00дин, на трезорском рачуну 415.208,00дин. 
 

-Послат захтев за донацију компанији Mozzart. Одбијени смо. 
 
-Вршено редовно ажурирање пријава такмичара (исправке, додатне пријаве итд). 
 
-одлука Управног одбора за постхумну доделу Златног компаса Татјани Љубисављевић 
Ова одлука је већ раније донета, уједно и за Шушкића и Чоловића. 
Иван Буквић пита да ли постоји евиденција ко је све добио Златни компас? Није познато. 
Пробати да бивши секретар направи списак, а потом да се провери са клубовима, како би 
се направио списак свих до сада додељених Златних компаса и увела евиденција.  
 

4. Отварање конкурса за организацију такмичења у 2023.години.  
Према МОСу и СССу рок 16.мај. Наш рок 6.мај до 24ч. Усвојен предлог материјала. 
Одлучено да секератр пошаље конкурсни материјали клубовима 21. априла. 
 

5. Избор селектора свих селекција. Предлог Александар Петровић, усвојен једногласно.  
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6. Формирање комисија по приспелим пријавама.: Јелић поднео писани предлог а на основу 

разговора са кандидатима. Списак свих чланова комисија у прилогу. 
-Комисија за лиценцирање  
-Комисија за контролоре  
-Комисија за карте 
-Такмичарска комисија 
-Комисија за развој оријентиринга 
-Комисија за маркетинг и информисање, друштвене мреже,сајт савеза. 
-Стручни штаб 
-Стручни савет  
 

7. Првенство Србије на средњим дистанцама, Власина 15. мај 2022. 
Буквић контролор. АОК Кошутњак треба да региструје карту Комисији. Припремљен     
билтен. Секретар да пошаље свим клубовима  21.априла. 

 
                  8.Школско првенство Србије у оријентирингу , Космај 20.мај.2022.    

Јелић данас био на састанку у Школском спортском савезу Србије.  Најужи део 
организационе  екипе познат. Билтен послат. Општина Сопот ће такође подржати 
такмичење логистички. 

                                                                                                                                                                          
      9.Првенство Србије у спринт штафетама, Калемегдан 21. мај 2022. 

Направљен састанак са директором  ЈП Калемегданска тврђава око дозвола за коришћење 
простора. Након утврђивања свих неопходним елемената, завршити Билтен и послати. 

 
                   10.  Првенство Србије  на спринт дистанцама, Бежанијска коса 22.мај 2022. 
 Билтен ће бити готов до краја недеље. Наручене награде. 
 
                  
                  12. Правилник о начину евидентирања, класификовања,архивирања и чувања архивске грађе    

            и документарног материјала Оријентиринг савеза Србије.  
Предлог је послат у материјалима за састанак. Прихваћена сва документа. Генерални 
секретар одређен за лице надлеђно за спровођење ових Правилника. 
 
13.  Електронска пошта на Гуглу (плаћање). Сервис више неће бити бесплатан за фирме и 
организације. Донета одлука да се плати за наредну годину, а потом размотрити и друга 
решења. Петар Бојовић да припреми спровођење одлуке. 
 

                  14. Разно:  
Александар Петровић обавестио да се још не зна термин за онлајн предавање 
Виноградова.  

 Буквић: позив за седнице Управног одбора такође слати клубовима. 
 Секретар указао на потребу куповине рачунара за рад. 
 Састанак завршен у 21,30ч. 
 
 
 

Записник сачинио: 
 Зоран Миловановић 

Генерални секретар ОСС 
 

 
 
 


