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ЗАПИСНИК 
 

СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Одржане 28.4.2021. године путем видео конференције са почетком у 18 часова. 
 
Седници присуствују путем видео конференције чланови Управног oдбора : 
Председник Светислав Свирачевић, Андреа Кикић, Владимир Никетић, Душан Јанић, 
Небојша Крстић, Миодраг Ракић, Љубиша Стошковић, Татјана Прекраснов 
 
Одсутни: Миодраг Загорац 
 
Поред чланова седници присуствују и: 
Оливера Ераковић, Златко Зеи, Мирослав Петковић и Војислав Ивић. 
 
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 треће седнице Управног одбора 
Једриличарског савеза Србије 

2. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице У.О. Ј.С.С. 
3. Информација о именовању председника и два члана Такмичарске комисије и 

избор селектора репрезентације на предлог новоизабране такмичарске комисије 
4. Доношење одлуке и усвајање календара такмичења за 2021.годину 
5. Оставка члана Управног одбора, Миодрага Загорца и избор новог  (кооптирање до 

Скупштине) 
6. Разно  

- Молба спортског погона Једриличарског клуба Земуна, прихватање молбе да 
такмичари ЈК Земуна једре под Једриличарским савезом Србије током 
предстојећих регата на Палићу из серије државног првенства 

- Састанак са представником Српског еспорт савеза Г-дином Далибором 
Мариновићем, а везано за најаву Међународног олимпијског комитета, 
покретање олимпијске вируелне серије. 

 
 
 
 



 

 

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

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

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

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

 
Председник Светислав Свирачевић се обратио присутнима са питањем да ли су сви у 
материјалу за ову седницу добили и прочитали записник са друге 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 друге седнице У.О. 
 

Трећа тачка дневног реда 
Информација о именовању председника и два члана Такмичарске комисије и избор  
селектора репрезентације на предлог новоизабране такмичарске комисије 
 
   

Председник савеза, господин Светислав Свирачевић предложио је Г-дина Златка Зеи-а 
за Председника Такмичарске комисије, а за чланове Ану Јовановић и Ивану Вујошевић. 
Златко Зеи је члан АЈК Београда, активно је бави једрењем, бивши репрезентативац, 
учесник Балканијаде. 
Златко Зеи се обратио присутнима, захвалио Председнику саваза на могућности да 
постане председник такмичарске комисије у четворогодишњем мандату. 
На захтев председника савеза, новоизабрани председник такмичарске комисије, Златко 
Зеи, сазвао је телефонску седницу Такмичарске комисије са једном тачком дневног реда 
, предлог ТК за избор селектора репрезентације Србије у једрењу.  
Предлог председника Такмичарске комисије за селектора је био Мирослав Петковић, 
досадашњи селектор репрезентације. 
После телефонске седнице где су учествовали сви чланови Такмичарске комисије, 
предлог је усвојен и одлука је донета са 7 гласова ЗA, 2 против и 1 уздржан изабран је 
Мирослав Петковић. 
Председник Једриличарског савеза Србије предлаже Мирослава Петковића за 
селектора националног тима и даје на усвајање 
 
 
 
Одлука бр. 3 



 

 

 
Управни одбор ЈСС за једним уздржаним гласом верификовао је селектора националног 
тима, Мирослава Петковића у четворогодишњем мандату. 
 
 

Четврта тачка дневног реда 
Доношење одлуке и усвајање календара такмичења за 2021.годину 
 

Прелиминарни календар такмичења Једриличарског савеза Србије за 2021.годину 
објављен је почетком године. Допуњен је са датумом за камп перспективних једриличара. 
Пратићемо актуелну ситуацију са дешавањем око вируса Covid-19 и поштовати одлуке 
кризног штаба, па ако будемо били принуђени за измене, све ћемо на време јавити. Још 
једном молим организаторе регата да се све мере поштују. 
 
Одлука бр. 4 
 

Једногласном одлуком усвојен је календар Једриличарског савеза Србије за 
2021.годину 

 
 
Пета тачка дневног реда 
Оставка члана Управног одбора, Миодрага Загорца и избор новог  (кооптирање до 
Скупштине) 

 
 

Председник г-дин Свирачевић је извесио све чланове Управног одбора да је Миодраг 
Загорац писмено поднео оставку на место члана Управног одбора, из како је навео 
искључиво приватних разлога. Обзиром да је Г-дин Загорац члан ЈК Земун, замолио сам 
их да предложе новог кандидата,то је Оливера Ераковић, која је ту са нама данас на 
седници. Предлажем Оливеру за члана Управног одбора ЈСС, коју морамо кооптирати 
на наредној Скупштини Једриличарског савеза Србије 
 

. 
Шеста  тачка дневног реда  
Разно 
 
Молба спортског погона Једриличарског клуба Земуна, прихватање молбе да 
такмичари ЈК Земуна једре под Једриличарским савезом Србије током 
предстојећих регата на Палићу из серије државног првенства 

 
У материјалу за седницу сте добили молбу спортског погона ЈК Земун. Дао бих кратку 
ретроспективу од раније да савез никад није решавао проблеме у клубу, између клуба  и 
једног такмичара, савез је тражио да клуб са својим такмичаром разреши проблем. 
Пошто је овде у питању спортски погон ЈК Земуна, десет такмичара, нашао сам за 
сходно, а видели сте у материјалу, ангажовали су адвоката, позивају се на Закон о спорту 
да омогућимо такмичарима да учествују на предстојећој регати државног првенства која 
почиње за два дана. Током јучерашњег дана имао сам разговор са представницима ЈК 
Земуна, у принципу смо се договорили да се деци обезбеди да могу да учествују на 



 

 

предстојећем државном првенству под ЈСС-ом, да се проблем у клубу реши, а да то не 
буде дуже од месец дана, односно до следеће регате државног првентсва почетком јуна. 
Такмичари и управа клуба треба да заједнички реше проблем који је настао. 
ЈК Земун је вољан да уступи део опреме како би такмичари могли да учествују на регати. 
 
Сви такмичари ЈК Земун треба да имају лекарске прегледе, пошто је клуб уплатио и 
доставио списак њихових регистрованих такмичара. 
Поред лекарског уверења, потребно је да приликом пријаве на регату делагату ЈСС 
доставе име тренера који ће их пратити током такмичења. 
 
Предлог председника г-дина Свирачевића је да дозволимо такмичарима ЈК Земун да 
једре ова два државна, Првомајска и СЕЕООЦ регата под ЈСС-ом. 
Андреа Кикић тражила је реч и изнела да је за то да се деци да могућност да једре. 
Небојша Крстић се јавио са питањем да ли је то предвиђено Статутом ЈСС, образложено 
је чланом 38. Статута ЈСС где је наша обавезе да се такмичарима обезбеди учешће на 
регати.    
 
Одлука бр. 5 
 
 Одлука је усвојена са једним уздржаним гласом да се такмичарима ЈК Земун 
  дозволи учешће на државном првенству, Првомајској и СЕЕООЦ државно за класу 
  Оптимист. 
 
Делагат испред савеза Душан Јанић за Првомајску регату, а Светислав Свирачевић за 
СЕЕООЦ. 
 
 
      Састанак са представником Српског еспорт савеза Г-дином Далибором 
      Мариновићем, а везано за најаву Међународног олимпијског комитета, покретање 
      олимпијске вируелне серије 
 
Канцеларију савеза је контактирао Далибор Мариновић испред Спортског еспорт савеза 
и тражио састанак и понудио помоћ у организацији виртуалног такмичења које је МОК 
најавио од 13. маја – 23.јуна. 2021.године 
Т.Прекраснов је дала предлог да се састанемо током следеће недеље и известимо УО 
на наредној седници, председник савеза С. Свирачевић и селектор Мирослав Петковић. 
 
Седница је завршена у 19:20 часова. 

 
У Београду 28.04.2021.год 

 
 
Записничар  
Татјана Прекраснов 
 
 
Председник УО  
Светислав Свирачевић 


