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ЗАПИСНИК 
 

СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Одржане 03.03.2022. 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, 
Владимир Никетић, Небојша Крстић, Татјана Прекраснов 
 
Одсутни: Љубиша Стошковић, Миодраг Ракић 
 
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 осме седнице Управног одбора 
Једриличарског савеза Србије 

2. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице У.О. Ј.С.С.  

3. Разматрање и усвајање допуне међународног програма за 2022.годину  

4. Утврђивање статуса клубова, редовни и придружени чланови  

5. Одлука о формирању иницијативног одбора за припрему кандидатуре, на основу 
Правилинка о условима за кандидовање организација у области спорта за 
организовање великог међународног спортског такмичења на територији 
Републике Србије  

6. Допис ОКС, XIX Медитеранске игре – Оран, Алжир  

7. Годишња чланарина за Микро класу  

8. Жалба ЈК Рефул – одлука о стипендијама  

9. Разно  
 
 
 
 
 
 



 

 

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

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

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

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

Трећа тачка дневног реда 
Разматрање и усвајање допуне међународног програма за 2022.годину 

 
   

Председник савеза, господин Светислав Свирачевић дао је реч селектору националног 
тима, Г-дину Мирославу Петковић који је подсетио чланове УО да је предлог Оливере 
Ераковић, односно ЈК Земун који је стигао током претходне седнице, добар предлог и да 
одговара критеријумима по којима се прави међународни програм и предлажем да буде 
део међународног програма 2022.године 
Мој предлог је да регата за Оптимисте 4 CSCCup од 14-17.04.2022.године у Пули буде 
усвојена и да буде део међународног програма који је усвојен на претходној седници УО.  
Није било примедби. 
Председник савеза, господин Свирачевић, прочитао је допис ЈК Земуна који је јутрос 
стигао емаилом у коме се наводи да је Министарство просвете издало обавештење да 
ће завршни испит и полагање мале матуре бити 27 – 29.јуна у Републици Србији. С 
обзиром да се светско првенство у класи Оптимист одржава у периоду од 27.јуна – 7.јула 
Такмичари који полажу испит неће моћи да пођу на планирани пут у планирано време и 
да учествују првог дана када су планиране две трке. У најбољем случају могу да стигну 
авионом и да пропусте први дан трка. Због свега горе наведеног, одлазак на светско губи 
сваки смисао, јер прва два такмичара са листе ЈСС полажу завршне испите, Ненад Закић 
и Андреј Бозоки. Предлажемо да се, уколико постоји могућност, у програм уместо 
светског уврсти европско првенство за класу Оптимист које се одржава од 30.јула до 
6.августа. 
Молио бих Вас за мишљење у вези свега овога. 
За реч се јавио Мирослав Петковић, писмо сам добио, добро све проучио, предлог ЈК 
Земуна је да буде европско. Моја замерка је што се ЈК Земун није огласио на мој емаил, 
да се до 25.фебруара изјасне о учешћу, јер је следила уплата. Претпостављам да нису 
имали времена да све то сагледају и можда би било времена да се реагује да су се јавили 



 

 

до 25.фебруара, јер се тиче ове теме. Сад је тако да је уплаћена котизација за светско. 
Врло важна ствар је да европско првенство које се предлаже је у време нашег програма, 
кампа перспективних спортиста и државног првенства у Голупцу. Руководећи се 
одлукама, од претходног састанка, а и од раније, регату европско првенство нисам ни 
разматрао да је уврстим у међународни програм. Наш предлог одласка на светско 
првенство, мислим да је добар. Сада имамо једну компликацију коју треба да решимо на 
што лакши начин и верујем да ће тако и бити. Предложио бих и апеловао на ЈК Земун и 
ЈК Палић да своје такмичаре, Андреја Бозокија и Ненада Закића спремају за светско, а 
да сви заједно нађемо начин да се што пре прикључе тиму након полагања. У разговору 
са тренером Оптимиста Дејаном Закићем, који се слаже са мном и мислимо да ако се све 
то уклопи уз мало среће будемо са минималним последицама. Разматрајући целокупну 
ситуацију у класи Оптимист, постоји огромна разлика њих двојице и осталих који су сада 
високо на листи. Они су наши адути за постизање доброг резултата. 
Не бих мењао ништа, поготово што се европско преклапа са нашим кампом и државним 
првенством. 
На светско првенство ићиће петоро деце, такмичара по критеријумској листи, са два 
пратиоца Дејаном Закићем и Тањом Прекраснов. 
Путује се комбијем, три такмичара који немају испит, а Ненад и Андреј би дошли авионом. 
Закључује се листа 10.маја, а Ненад и Андреј су осигурали својим пласманима место у 
репрезентацији за светско.  
Дејан Закић се обратио присутнима, слаже се да је одлазак на светско које је ове године 
близу и приступачно, прилика коју не би да пропуштамо. Такође, организовао би да након 
полагања Ненад дође авионом са мајком о сопственом трошку. Нисам у контакту са 
Андрејевим родитељима, тако да немам информацију да ли се они слажу са нама. 
Душан Јанић се јавио за реч констатoвао да је ово сада изнуђена ствар и да се сада 
тражи најбоље решење. Желим да подсетим да је обавезно спавање током пута. 
 
Председник је дао предлог на гласање 
  
 
Одлука бр. 3 

 
Управни одбор ЈСС једногласно је усвојио допуну у међународном програму за 
2022.годину, регата за Оптимисте 4 CSC Cup од 14-17.04.2022.године у Пули 
 
 
 

Четврта тачка дневног реда 
Утврђивање статуса клубова, редовни и придружени чланови  

 
 

Председник ТК, Златко Зеи, дао је кратак преглед учешћа такмичара по клубовима који 
су учествовали у више од 50% трка државног првенства за 2021.годину 
Извештај је направљен по клубовима према броју такмичара који су једрили више од 50% 
трка, за класу Оптимист од одржаних 32, рачуна се 50% 16 трка+1 = 17 трка, за класе 
Ласер 4.7, Радиал, Стандард и Фин одржаних 24, 12+1 = 13 трка, за класу 470 11 трка и 
Микро 4 трка са једне регате. 
Укупан број такмичара по класама који су испунили услов су 29 Оптимиста, 17 Ласер 4.7, 
10 Ласер Радиал, 5 Стандард, 5 Фин, 4 посаде 470, 7 посада Микро. 



 

 

За реч се јавио Дејан Закић у својству секретара класе Оптимист и дао примедбу да као 
члан ТК није консултован око састављања ове табеле. 
Председник је известио да је тај посао обавио председник ТК и да за то није потребно да 
се састаје ТК, него је као и до сада председник ТК један обиман посао саставио и 
доставио УО који о томе одлучује. Мој предлог је да се пошаље свим клубовима, 
секретарима класа, да преброје и пошаљу своје извештаје. 
Овај извештај је направио председник ТК уз помоћ претходног председника ТК. Свако ко 
мисли да то не одговара може да да примедбу. Ова табела треба да даје иста, не може 
никако да се разликује, наравно, поштујући сва правила која се примењују за израду ову 
табеле. Потпуно небитно да ли је известилац председник ТК или председник УО или 
секретар у сваком случају битно је да је табела урађена педантно и веродостојно. 
Након краће дискусије, тачка дневног реда се одлаже за следећу седницу Управног 
одбора која ће се одржати 9.марта 2022.године са почетком у 18 часова. 
У међувремену канцеларија треба да пошаље свим клубовима, секретарима класа, да 
преброје и пошаљу своје извештаје. 
ТК да одржи састанак да доставе извештај ТК о клубовима чији су такмичари  
учествовали у више од 50% трка државног првенства, а да клубови доставе своје 
извештаје. 
Управни одбор ће након тога донети одлуку 
Председник савеза, се обратио са питањем да ли још неко има предлог, ако не, да се 
његов предлог да на гласање 
 
Одлука бр. 4 
 

Једногласном одлуком усвојено да се четврта тачка дневног реда одлаже за 
следећу седницу Управног одбора која је заказана за среду 9.марта са почетком у 
18 часова 
Канцеларија сутра да пошаље табеле клубовима и такмичарској комисији  

 
 
Пета тачка дневног реда 
Одлука о формирању иницијативног одбора за припрему кандидатуре, на основу 
Правилинка о условима за кандидовање организација у области спорта за 
организовање великог међународног спортског такмичења на територији 
Републике Србије  

 
Председник г-дин Свирачевић је замолио Татјану Прекраснов да нас извести о овој тачки 
дневног реда. 
Једриличарски савез Србије конкурише са програмима за организовање великих 
међународних спортских такмичења која су од интереса за Републику Србију. На основу 
Правилника о условима за кандидовање, потребно је да формирамо иницијативни одбор 
за припрему кандидатуре. 
 
Председник је дао предлог да то буду, као и претходне године, Татјана Прекраснов, 
Андреа Кикић и Светислав Свирачевић. 
 
Одлука бр. 5 
 
Једногласно је усвојен предлог о формирању иницијативног одбора за припрему 
кандидатуре и именовани су Светислав Свирачевић, Татјана Прекраснов и Андреа Кикић 



 

 

. 
Шеста  тачка дневног реда  
Допис ОКС, XIX Медитеранске игре – Оран, Алжир  

 
 
Председник нас је укратко упознао са дописом Олимпијског комитета Србије и дао реч 
Мирославу Петковићу који је именован испед нашег савеза за координатора са ОКСом. 
У последња два циклуса Медитеранских игара једрење је имало свега једног 
представника, а за ове Медитеранске игре добили смо квоту по једног такмичара у мушкој 
и у женској конкуренцији. У разговору са Микиом Фукудом, менаџером припрема и 
реализације Мисија за такмичења, у датом року треба да им доставимо ширу поименичну 
пријаву и дисциплину у којој ће се такмичити. 
Мој предлог је поштујући критеријуме ОКС да доставимо по два кандидата у класи Ласер 
Стандард и Ласер Радиал. 
а то су: Никола Бањац и Марко Петковић, Кристина Боја и Ана Јовановић.  
Предлог је дат на гласање 
  
Одлука бр. 6 
 
Једногласно је усвојен предлог да се доставе по два кандидата у класама ILCA 7 за 
мушкарце Никола Бањац и Марко Петковић, а за ILCA6 за жене Кристина Боја и Ана 
Јовановић. 
 

Седма  тачка дневног реда  
Годишња чланарина за Микро класу  

 
Раније смо плаћали чланарину за Микро класу, последње две године се није плаћало, а 
претпоставка је да ове године неко планира учешће на међународним такмичењима, па 
да је то разлог. Канцеларија нема никаква сазнања о планираним активностима Микро 
класе.  
Душан Јанић се јавио за реч, проблем са Микро класом постоји већ неко време посебно 
у комуникацији секретара класе, у обраћању Председнику савеза. Нису јасне њихове 
намере, шта желе, хоће и траже. Уколико је остало да имају само једну регату ранга 1.7, 
по мени они су рекреативци. Савез треба да се бави младима. 
Мој предлог је да се ова тачка одложи за следећу седницу УО, да сачекамо извештај 
секретара класе Микро о учешћу класе на државном првенству.  
Да приступимо гласању, први предлог да се плати годишња чланарина одмах 
Два гласа ЗА, остали против. 
Други предлог да се одложи до следеће седнице УО, да сачекамо извештај секретара 
класе Микро. 
 
Одлука бр. 7 
 
Одлука је усвојена са пет гласова ЗА 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
Осма  тачка дневног реда  
Жалба ЈК Рефул – одлука о стипендијама  

 
У материјалу сте добили жалбу Једриличарског клуба Рефул. Не бих имао шта да додам, 
јер смо одлуку донели једногласно, а нових чињеница нема.  
 
За реч се јавио Мирослав Петковић, хтео бих да додам обзиром да је у домену 
предлога стипендиста, а ја сам био известилац на претходном састанку. Написао сам 
одговор на жалбу, навео да је Управни одбор донео једногласно одлуку. Такође, да је 
извагано између свих категорисаних спортиста темељно и аргументовано. 
Председник се обратио са питањем да ли има неко нешто да дода, ако нема да ли се 
слажете да остајемо при одлуци коју смо донели на претходној седници  
 
Одлука бр. 8 
 
 Једногласно усвојено да је одлука предложених стипендиста са предходне 
седнице потврђена. 
 

Девета  тачка дневног реда 
Разно 
 

У материјалу сам доставила молбу Једриличарског клуба Лахор из Котора. Одговорила 
сам да доставе захтев преко Једриличарског савеза Црне Горе, али до почетка ове 
седнице није стигао. 
 
Душан Јанић је поставио питање везано за судијски кадар, али смо констатовали да је то 
све опширно обрађено на претходној седници УО. 
.  
Како није било питања, седница је закључена. 
 
Седница је завршена у 19:55 часова. 

 
У Београду 03.03.2022.год 

 
 
Записничар  
Татјана Прекраснов 
 
 
Председник УО  
Светислав Свирачевић 


