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ЗАПИСНИК 
 

СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Одржане 18.11.2021. 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, 
Оливера Ераковић, Татјана Прекраснов 
 
Одсутни: Миодраг Ракић, Љубиша Стошковић и Небојша Крстић 
 
Поред чланова УО седници присуствује: Дејан Закић. 
 
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 пете седнице Управног одбора 
Једриличарског савеза Србије 

2. Разматрање и усвајање записника са треће и четврте седнице У.О. Ј.С.С. 
3. Разматрање и усвајање понуде за потреба израде и ажурирања нормативних 

аката – Листе категорија са роковима чувања, Општег акта о начину, вођењу и 
чувању архивске грађе и документарног материјала , као и Архивске књиге је 
законска обавеза сваког правног лица, без обзира на власничку структуру, по 
Закону о архивској грађи и архивској делатности (Службени Гласник 6/2020 
Републике Србије). 

4. Разматрање и усвајање предлога набавке спортске опреме 
5. Реализација куповине новог мотора, Yamaha 50, услед крађе фебруара 2015-

године 
6. Разматрање и усвајање предлога набавке надградње за приколице 
7. Разматрање и усвајање понуде ревизора за израду извештаја за редовни програм 

за 2021.годину 
8. Учешће такмичара на регати из међ.програма за 2021.годину, Св.Никола у Пули 
9. Учешће такмичара на европском првенству 
10. Учешће такмичара на светском омладинском првенству, Ал Муссанах, Оман 
11. Учешће такмичара, Николе Бањца на светском испод 21 године, пласман у 1/3 



 

 

12. Организовање семинара за тренере 
13. Организовање семинара за судије  
14. Првенство Србије 2021 
15. Сајам спорта 2021 
16. Извештај о одржаном кампу преспективних спортиста за 2021.годину  
17. Извештај о одржаном међународном такмичењу, СЕЕООЦ 2021 
18. Учешће делагата ЈСС на годишњој Скупштини WS, Eurosafa, Ioda, Eurilca 
19. Избор чланова пописне комисије 
20. Разно  

 
 
 
 

Прва тачка дневног реда 
Разматрање и усвајање предлога дневног реда за пету 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 пету седницу У.О. 
 

Друга тачка дневног реда  
Разматрање и усвајање записника са треће и четврте 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 записнике. Констатовао је да нема 
примедби на записнике, и дао је предлог на гласање. 
 

 
Одлука бр. 2 
 

Једногласном одлуком усвојени су Записници са треће и четврте седнице У.О. 
 

Трећа тачка дневног реда 
Разматрање и усвајање понуде за потреба израде и ажурирања нормативних 
аката – Листе категорија са роковима чувања, Општег акта о начину, вођењу и 
чувању архивске грађе и документарног материјала , као и Архивске књиге је 
законска обавеза сваког правног лица, без обзира на власничку структуру, по 
Закону о архивској грађи и архивској делатности (Службени Гласник 6/2020 
Републике Србије). 
 
   

Председник савеза, господин Светислав Свирачевић изнео је понуду коју смо добили за 
ангажовање предузећа Iron Mountain d.o.o. за израду нормативних аката и архивирање, 
а која је била саставни део  материјала за ову седницу. Обзиром да нам је Законска 
обавеза и да је потребно у одређеним роковима предати и завршити, дајем на гласање 



 

 

ко је да се усвоји понуда предузећа Iron Mountain d.o.o.  за израду архивске грађе и 
чувању документације 
 
 
 
Одлука бр. 3 

 
Управни одбор ЈСС једногласно је прихватио понуду и да се приступи реализацији. 
 
 

Четврта тачка дневног реда 
Разматрање и усвајање предлога набавке спортске опреме 
 

У предлогу редовног годишњег програма Једриличарског савеза Србије за 2021.годину 
планирана је куповина спортске опреме и за средства која су нам обезбеђена ушли би у 
реализацију куповине 5 комплета (јакна и панталоне) за тренере који воде и учествују у 
раду репрезентације. 
 
Одлука бр. 4 
 

Једногласном одлуком усвојен је предлог куповине 5 комплета за 2021.годину, а 
још 5 комплета одмах на почетку 2022.године 

 
 
Пета тачка дневног реда 
Реализација куповине новог мотора, Yamaha 50, услед крађе фебруара 2015.године 
 

 
 

Председник г-дин Свирачевић је известио све чланове Управног одбора да смо одмах 
након крађе два мотора у фебруару 2015.године успели да повратимо један мотор, а да 
нажалост други није пронађен. Управни одбор Једриличарског савеза Србије донео је 
одлуку да се купи нов мотор, Yamaha 50. Да би чамац ВСР 5.8 био у функцији, АЈК 
Београд је 2015.године дао свој мотор који се користи. Након седам година обезбедили 
смо средства и обавили куповину новог, тако да сада АЈК Београд може да користи свој 
гумењак са новим мотором. 
 
Одлука бр. 5 
 

Једногласном одлуком усвојена је реализација куповине новог мотора 
 

. 
Шеста  тачка дневног реда  
Разматрање и усвајање предлога набавке надградње за приколице 

 
 
За потребе превоза спортске опреме, једрилица, потребно је урадити надградње на 
постојеће приколице. Ове године нам је у плану израда једне за оптимисте и друге за 
ласере, уколико нам средства то дозволе, а које ће бити финансиране из нашег буџета. 
 



 

 

Одлука бр. 6 
 
 Једногласно је усвојена одлука да се прикупе понуде за израду надградње за 
приколице 
 

Седма  тачка дневног реда  
Разматрање и усвајање понуде ревизора за израду извештаја за редовни програм 
за 2021.годину 

 
За реч се јавила Татјана Прекраснов, известила присутне о обавези која нам по Уговору 
са Министарством омладине и спорта налаже да је потребно поред извештаја о 
реализацији програма да доставимо и извештај ревизора. Понуду коју смо добили од 
ревизорске куће Аудитор је иста као и претходне године, па би ако се слажете обзиром 
да су услови исти да наставимо са њима сарадњу. 
 
Одлука бр. 7 
 
 Једногласно је усвојена одлука да се унгажује ревизорска кућа Аудитор за израду 
ревизорског извештаја за редовни програм Једриличарског савеза Србије за 2021. годину 
 
 

Осма  тачка дневног реда  
Учешће такмичара на регати из међ.програма за 2021.годину, Св.Никола у Пули 
 

Ове године имамо велико интересовање такмичара за одлазак на регату Св. Никола у 
Пули. Обзиром да имамо неутрошених средстава на позицији, трошкови путовања 
(превоз) за спортисте и спортске стручњаке који непосредно учествују у реализацији 
програма, савез подржава одлазак и очекује да се клубови укључе са својим ресурсима, 
како би сви могли да се превезу. 

 
Девета  тачка дневног реда  
Учешће такмичара на европском првенству 
 

Председник савеза, Светислав Свирачевић обратио се присутнима да је незадоваљан 
због учешћа само једног такмичара на европском првенству, које је било близу и у 
програму Једриличарског савеза Србије. О томе ћемо морати још да разговарамо, након 
извештаја која очекујемо на следећој седници Управног одбора. 

 
Десета  тачка дневног реда 
Учешће такмичара на светском омладинском првенству, Ал Муссанах, Оман 

 
Као координатор ЕН програма хтела бих да Вас информишем да ће наши такмичари, 
Кристина Боја и Стефан Јуил у класи ILCA 6 представљати Србију на светском 
омладинском првенству које се ове године одржава у Оману. Поред два такмичара, Маја 
Кнежевић, тренер позвана је да узме учешће на курсу за тренере, тако да ћемо имати 
нашег тренера са такмичарима који ће их пратити током припрема и такмичења. 
Трошкови одласка нашег тима покривени су од стране међународне једриличарске 
федерације и програма Emerging Nations. 

 
 



 

 

Једанаеста  тачка дневног реда  
Учешће такмичара, Николе Бањца на светском испод 21 године, пласман у 1/3 

 
Овогодишње светско првенство испод 21 у класи Ласер (ILCA 7) првобитно је требало да 
се одржи у Великој Британији, Вејмонту, али се због рестрикције путовања и присуства 
вируса Covid-19 такмичење одржало у Пољској, Гдиниа у периоду од 20. – 27. августа 
2021.године. Никола Бањац је учествовао на такмичењу и остварио пласман у златној 
групи, након 9 трка, регату је завршио на 34.месту од 138 такмичара. Потребно је да се 
покрију трошкови Николиног учешћа у целости. 
 
Одлука бр. 8 
 
 Једногласно је усвојена одлука да се рефундирају трошкови Николиног учешћа на 
првенству. 
 
 

Дванаеста  тачка дневног реда  
Организовање семинара за тренере 
 

Једриличарски савез Србије је за 2021.годину организује обавезан семинар за тренере 
18.децембра 2021.године у Хотелу Трим у Кошутњаку. 
Позвани су сви тренери, са важећим дозволама за рад, да присуствују семинару и обнове 
лиценцу за ову годину. 
 

Тринаеста  тачка дневног реда  
Организовање семинара за судије  

 
Председник савеза, господин Светислав Свирачевић дао је кратак увод и изнео стање и 
проблеме у суђењу током регата које су у календару Једриличарског савеза Србије. 
Потребно је организовати семинар за судије, како би следеће такмичарске сезоне имали 
нови судијски кадар. Дат је предлог да се организују семинари, за приправнике судије и 
националне судије. 
Судијска организација ЈСС је ове године у септембру, имала семинар и полагање у 
Голупцу, где је савез добио једног новог судију. Након кратке дискусије донета је 
 
Одлука бр. 9 
 
 Једногласно је усвојена одлука да се организује семинар, за приправнике судије и 
националне судије. 
 
 
 

Четрнаеста  тачка дневног реда  
Првенство Србије 2021 
 

Такмичарска сезона 2021.године је завршена. Све регате државног првенства су 
одржане. Због недостатка ветра број одржаних трка по класама је следећи: у класи 470 
укупно 21 трка, Фин, Ласер Стд, Рад и 4.7 по 24 трке, а у класи Оптимист 32 одржане 
трке. На следећој седници управног одбора следе извештаји. 

 



 

 

Петнаеста  тачка дневног реда  
Сајам спорта 2021 
 

Ове године Сајам спорта одржан је на отвореном, на Ади Циганлији у периоду од 24. – 
26.септембра. Једриличарски савез Србије имао је штанд са једрилицом класе Оптимист 
и демонстраторе који су се потрудили да представе наш спорт у најлепшем светлу. 
Ангажовали су се клубови из Београда, АЈК Београд, ЈК Земун, НК Палилула и ЈК Гемакс.  

 
Шеснаеста  тачка дневног реда  
Извештај о одржаном кампу преспективних спортиста за 2021.годину  

 
Из буџета Министарства омладине и спорта за 2021.годину опредељена су средства у 
износу од 500.000,00 динара за организацију кампа перспективних једриличара од којих 
је утрошено 498.750,00. Камп је одржан у Једриличарском центру у Голупцу од 8 – 
14.августа 2021.године 
  

Седамнаеста  тачка дневног реда  
Извештај о одржаном међународном такмичењу, СЕЕООЦ 2021 

 
За реализацију програма одобрена су средства од стране Министарства омладине и 
спорта у износу од 500.000,00 динара. Међународно такмичење одржано је како је било 
и планирано у периоду од 7. – 9.маја на језеру Палић.  
 

Осамнаеста  тачка дневног реда  
Учешће делагата ЈСС на годишњој Скупштини WS, Eurosafa, Ioda, Eurilca 
 

На годишњим Скупштинама једриличарских федерација и класа били смо присутни 
путем видео конференције и лично. Представник Једриличарског савеза Србије била је 
Татјана Прекраснов, потпредседник савеза 

 
Деветнаеста  тачка дневног реда  
Избор чланова пописне комисије 
 
Изабрани су чланови пописне комисије: Душан Јанић, Оливера Ераковић и 
Владимир Никетић 
 
Двадесета  тачка дневног реда  
Разно 
 
 
Куповина лаптоп рачунара 
 

За потребе организовања седница путем видео конференције и рада председника 
Једриличарског савеза Србије, донета је: 
 
Одлука бр. 10 
 
 Једногласно је усвојена одлука да се планира и купи у 2022.години један лаптоп 
 

 



 

 

      Захтев ЈК Голубац за регистрацију гумењака 
 
На седници Управног одбора се нико испред ЈК Голупца није прикључио, како би 
растумачио захтев који су упутили. Гумењак из захтева видимо да није регистрован, па 
је потребно урадити регистрацију у Капетанији Београд обзиром да је власништво ЈССа. 
Ову тачку остављамо за следећу седницу Управног одбора. 
 
 
Седница је завршена у 19:50 часова. 

 
У Београду 18.11.2021.год 

 
 
Записничар  
Татјана Прекраснов 
 
 
Председник УО  
Светислав Свирачевић 


