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    Бр:119/2022 

Београд,  13.04.2022.године 

 

 

ЗАПИСНИК 
 

СА ДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Одржане 13.04.2022. године путем видео конференције са почетком у 16 часова. 
 
Седници присуствују путем видео конференције чланови Управног oдбора : 
Председник Светислав Свирачевић, Андреа Кикић, Душан Јанић, Оливера Ераковић, 
Владимир Никетић, Небојша Крстић, Татјана Прекраснов 
 
Одсутни: Љубиша Стошковић, Миодраг Ракић 
 
Поред чланова УО седници присуствује: 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 десете седнице Управног одбора 
Једриличарског савеза Србије 

2. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице У.О. Ј.С.С. 
3. Допис ЈК Земун  
4. Допис ЈК Рефул 
5. Избор делагата УО за регатe државног првенства на Палићу 
6. Судијска организација 
7. Разно  

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

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



 

 

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

Друга тачка дневног реда  
Разматрање и усвајање записника са девете 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 девете 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 девете седнице У.О. 
 

Трећа тачка дневног реда 
     Допис Једриличарског клуба Земун 
 
Председник савеза, гдин Светислав Свирачевић је дао реч представнику Једриличарског 
клуба Земун, Оливери Ераковић, да присутнима образложи допис који је стигао, који је 
трећа тачка дневног реда ове седнице Управног одбора. 
Молба ЈК Земун је да се ове године у међународни програм ЈСС уврсти европско 
првенство за класу Оптимист, обризом да такмичар Андреј Бозоки због пријемног испита  
за упис у средњу школу није у могућности (због поклапања датума) да учествује на првом 
дану светског првенства и сматрају да тиме такмичар није у могућности да направи 
запажени резултат. 
За реч се јавила Татјана Прекраснов, додала да се европско првенство поклапа са 
датумима кампа перспективних спортиста и регатом Државног првенства, Куп Голупца. 
Након кратке дискусије дат је на гласање предлог да се у међунородни програм уврсти 
одлазак и учешће 5 такмичара који су у првих десет на  критеријумској листи ЈСС на 
европско првенство, обзиром да 5 такмичара иде на светско првенство и поштујући 
листу. 
Селектор репрезентације, Мирослав Петковић, се јавио за реч и подржао иницијативу да 
се такмичари пошаљу на европско, и подсетио да ЈСС није спречавао једриличаре да 
наступају у иностранству, као и да ЈК Земун треба допунити захтев са именима спортских 
стручњака, поштујући законске регулативе. Због планирања и финансирања, треба 
израчунати трошкове одласка авионом и изнајмљивања опреме или одлазак комбијем 
са приколицом. 
  
 
Одлука бр. 3 
  
Једногласно је усвојен предлог, са шест гласова за, да се међунородни програм ЈСС 
допуни са одласком и учешћем 5 такмичара са критеријумске листе на европско 
првенство. У зависности да ли ће поред Андреја бити још пријављених такмичара, 
одлучићемо о начину превоза и транспорта опреме. 

 
 

 
Четврта тачка дневног реда 

Допис Једриличарског клуба Рефул  



 

 

 
Председник г-дин Свирачевић известио је да је ЈК Рефул упутио захтев да се промени датум 
одржавања регате 9.Палићка једра. Једриличарски савез Србије је до сада признавао померања 
датума одржавања регата када се на време организатор обрати са тим захтевом   
Такмичарска комисија ЈСС заузела је став да се такве измене врше уз уплату прописане таксе и 
да организатор ЈК Рефул треба да по Правилнику ЈСС уплати надокнаду која је прописана. 
Кратко подсећање дао је М. Петковић где је навео да се исти организатор прошле године, када 
су у истом термину у календару ЈСС биле две регате различитих класа није био кооперативан и 
није хтео да се потруди да се промени датум, па су клубови који имају такмичаре у тим класама 
имали велике проблеме да буду присутни на обе регате. 
Председник је дао предлог да ЈК Рефул ове године не сноси никакве консеквенце и да ће се 
следећи пут применити мере које су адекватне случају. 
 
Одлука бр. 4 
 
Једногласно је донета одлука да се дозволи ЈК Рефул променa датума одржавања регате 9. 
Палићка једра , нови датум 23 и 24.јули 2022.године и упозорење да следећи пут захтев буде 
пропраћен са прихватљивим образложењем. 

. 
 
Пета  тачка дневног реда 

Избор делагата УО за регатe државног првенства на Палићу 
 

Пред почетак сваке сезоне, Управни одбор ЈСС одређује делегате, за регате из серије државног 
првенства. Предложене су за 2022.годину Андреа Кикић, Татјана Прекраснов и Душан Јанић 
 
Одлука бр. 5 
 
Једногласно је усвојена одлука да делегати на регатама државног првенства буду Андреа Кикић, 
Татјана Прекраснов и Душан Јанић 
 
 
 

Шеста  тачка дневног реда 

Судијска организација 
 
Канцеларија Једриличарског савеза Србије упутила је допис судијској организацији ЈСС да до 
почетка сезоне такмичења, регата из серије државног првенства, достави списак судијског кадра 
ко ће бити ангажован. До данас нисмо добили одговор, па би замолио да поновимо допис 
председнику судијске организације ЈСС Драгану Кнежевић и лично да га контактирамо, па 
уколико не добијемо списак да се канцеларија ангажује и организује састанак судијског кадра, 
који су заинтересовани да узму учешће у раду на такмичењима. 
Андреа Кикић се јавила за реч и замолила да се озбиљно позабавимо овом темом, обзиром да 
нам регате из серије државног првенства крећу за две недеље. 
Душан Јанић се јавио за реч и рекао да се обави разговор, па ако треба да се УО ЈСС ангажује 
на стварању судијске организације уколико Драган Кнежевић не жели или није у могућности да 
обавља ту функцију. 
Мирослав Петковић је додао да дели Душаново мишљење, али због специфичне здравствене 
ситуације  и обзиром да смо годинама били толерантни и прихватили његов начин рада да не 
треба да секирамо и нервирамо, ни себе ни друге. 
Канцеларија ЈСС је на време доставила допис судијској ЈСС да делегира судије које ће бити 
ангажоване у раду у 2022.години.  
 



 

 

Предлог је да  Андреа Кикић као представник клуба, организатора прве регате државног 
првенства за 2022.године контактира судије и сачинимо кадар који ће бити на тој регати. 
Андреин предлог је да поред Драгана Кнежевића и Драгомира Андоновића се ангажују нове 
судије које су сада положиле и да стичу нова искуства. 
 
Одлука бр. 6 
 
Једногласно је усвојен предлог да се канцеларија ангажује и организује састанак судијског кадра, 
са заинтересованима да узму учешће у раду на такмичењима уколико до прве регате државног 
првенства не стигне од судијске организације годишњи распоред учешћа судијског кадра по 
регата из календара ЈСС 
 
 

Седма  тачка дневног реда 
Разно 

 
За реч се јавила Татјана Прекраснов, са молбом да нам Андреа појасни допис за гумењак током 
такмичења, јер није јасно наведено шта им заправо треба за организацију регате. 
Андреа је послала допис за коришћење једног гумењака, али је након консултација са судијама, 
дошла до закључка да би требало обезбедити два гумењака. 
 
За реч се јавио Душан Јанић, са жељом да обавести Управни одбор да се састао са начелником 
центра за обуку питомаца, пуковником Шошкићем, да брод Јадран има право да користи и 
Република Србија на основу споразума у сврху тренажних вожњи и обука. У даљем договору ЈСС 
треба да се дописом обрати Министарству одбране, г-дину Министру Небојши Стефановићу, у 
коме треба да се замоле да контактирају Министарство одбране Црне Горе и омогуће коришћење 
брода нашим члановима. Могуће је да је касно за ову годину, али свакако је лепа прилика коју 
треба искористити. 
 
Председник се захвалио Душану на тој иницијативи и замолио да се настави у правцу 
реализације. 
 
Имамо још један допис, руководила центра за оспособљавање оперативних тренера  Факултета 
за физичку културу Роберт Ропрет обратио се ЈСС да се именује нови спортски стручњак који би 
био ментор новим полазницима, обзиром да Кап.Лазар Јовановић није у могућности да обавља 
ту функцију. 
Предлог је да се контактирају кандидати који испуњавају те услове, па да у неком кратком 
временском периоду то реализујемо 
  
Како није било више питања, седница је закључена. 
 
Седница је завршена у 17:35 часова. 

 
У Београду 13.04.2022.год 

 
 
Записничар  
Татјана Прекраснов 
 
 
Председник УО  
Светислав Свирачевић 


