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ЗАПИСНИК 
 

СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Одржане 09.03.2022. године путем видео конференције са почетком у 18 часова. 
 
Седници присуствују путем видео конференције чланови Управног oдбора : 
Председник Светислав Свирачевић, Андреа Кикић, Душан Јанић, Оливера Ераковић, 
Миодраг Ракић, Владимир Никетић, Татјана Прекраснов 
 
Одсутни: Љубиша Стошковић, Небојша Крстић 
 
Поред чланова УО седници присуствује: Златко Зеи, Дејан Закић, Мирослав Петковић. 
 
Седницом Управног одбора је председавао Председник ЈССа, Светислав Свирачевић.  
Констатовано је да постоји кворум за одлучивање. 
 
 

ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. Разматрање и усвајање предлога дневног реда девете седнице Управног одбора 
Једриличарског савеза Србије 

2. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице У.О. Ј.С.С. 
3. Утврђивање статуса клубова, редовни и придружени чланови  
4. Годишња чланарина за Микро класу  
5. Разно  

 
Прва тачка дневног реда 
Разматрање и усвајање предлога дневног реда за девету седницу У.О. Ј.С.С. 

   
Председник Светислав Свирачевић, дао је на гласање усвајање предложеног дневног 
реда девете седнице, обзиром да није било примедби и сугестија 
 
Одлука бр. 1 
 

Једногласно је усвојен предлог дневног реда за девету седницу У.О. 
 

Друга тачка дневног реда  
Разматрање и усвајање записника са осме седнице У.О .Ј.С.С. 



 

 

 
Председник Светислав Свирачевић се обратио присутнима са питањем да ли су сви 
добили материјал и да ли су прочитали записник са осме седнице Управног одбора. 
Констатовао је да нема примедби на записник, и дао је предлог на гласање. 
 

 
Одлука бр. 2 
 

Једногласном одлуком усвојен је Записник са осме седнице У.О. 
 

Трећа тачка дневног реда 
     Утврђивање статуса клубова, редовни и придружени чланови 
 
Председник савеза, Светислав Свирачевић је подсетио чланове Управног одбора да је 
на претходној седници УО усвојен предлог да се обавесте сви клубови и секретари класа, 
да преброје и пошаљу своје извештаје, па да ће Управни одбор након тога донети одлуку 
који клубови су редовни чланови и имају право гласа на Скупштини ЈСС. 
Канцеларија је контактирала и припремила обједињене табеле клубова, секретара класа.  
За реч се јавио председник ТК, Златко Зеи,  дао је образложење, јер постоје разлике у 
броју такмичара ЈК Земуна и НК Палилуле. У класи Ласер 4.7 и класи Радиал дошло је 
до непоклапања са листом такмичара од претходне седнице УО, јер су у више од 50% 
трка и на листама једрили такмичари који по правилима класе нису испуњавали 
критеријуме. 
По мишљењу већине чланова такмичарске комисије дала је предлог УО, такмичари су 
могли да једре и уз констатацију да ако је било нерегуларности у току целе сезоне током 
државног првенства, нико није скренуо пажњу такмичарима. 
За реч се јавио Мирослав Петковић, секретар класе Ласер и не бих се освртао на 
мишљења задржао би се шта пише у правилима класе, и понашам се одговорно. 
Сматрам да то није питање мишљења него читање правила класе, врло савесно и 
прецизно. 
Правила класе су стриктна и та годишта нису могла да учествују. 
 
Пошто није било више питања, Председник Свирачевић је прешао на гласање 
 
Констатавано је једногласно да четири клуба имају испуњене опште и посебне услове за 
редовно чланство, а то су: 
Академски једриличарски клуб Београд 
Једриличарски клуб Гемакс 
Једриличарски клуб Земун 
Једриличарски клуб Палић 
 
Код Наутичког клуба Палилула је да се прихвати резултат у Ласер Радиалу, да кршимо 
правила класе и гласамо да и Наутички клуб Палилула добије статус редовног члана 
Једриличарског савеза Србије 
 
Одлука бр. 3 
 

Усвојено је са шест гласова за и једним гласом против да Наутички клуб Палилула 
добије статус  редовног члана Једриличарског савеза Србије.  

 



 

 

Одлука бр. 4 
 

На основу учешћа клубова  на регатама у 2021.години  које се бодују за државно 
првенство, Управни одбор је донео одлуку  да су редовни чланови 
Једриличарског Савеза Србије: 

 
- Једриличарски клуб Земун 
- Академски једриличарски клуб Београд 
- Једриличарски клуб Палић 
- Наутички Клуб Палилула 
- Једриличарски клуб Гемакс 
 
Четврта тачка дневног реда 
Годишња чланарина за Микро класу  

 
Председник г-дин Свирачевић дао је на гласање и Управни одбор је донео 
 
Одлука бр. 5 
 
Једногласно је донета одлука да се годишња чланарина за 2022, за Микро класу уплати 

. 
Пета  тачка дневног реда 
Разно 
 

 
Председник ТК, Златко Зеи, јавио се за реч само је желео да изнесе примедбу  да у табелама, у 
класи Оптимист, код такмичара где су словне ознаке DNC, DNS, DNF, RET,… има неслагања. 
Председник г-дин Свирачевић је изнео да је то питање упућено судијској организацији и да је 
стигао одговор од Председника судијске организације где наводи да је листа државног 
усаглашена са резултатима на регатама.  
 
За реч се јавио Душан Јанић, члан УО, надовезао се на претходну седницу УО где се водила 
дискусија о учешћу на регатама у класи Микро, као и учешћу једриличара који се не бави 
спортским  једрењем, већ то чине кад имају времена да га издвоје за одлазак на регате и то у 
иностранству. 
Мој предлог је да се Barcolana, чувена регата која се одржава друге недеље у октобру месецу у 
Тршћанском заливу, усврсти у план Једриличарског савеза Србије. Молио бих да се уврсти у 
дневни ред следеће седнице УО, па да видимо да ли може да се реализује и на који начин. 
.  
Како није било више питања, седница је закључена. 
 
Седница је завршена у 19:45 часова. 

 
У Београду 09.03.2022.год 

 
 
Записничар  
Татјана Прекраснов 
 
 
Председник УО  
Светислав Свирачевић 


