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ЗАПИСНИК 
 

СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Одржане 22.12.2021. 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, Љубиша Стошковић, Небојша Крстић, Татјана Прекраснов 
 
Одсутни: Миодраг Ракић 
 
Поред чланова УО седници присуствује: Дејан Закић и 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 шесте седнице Управног одбора 
Једриличарског савеза Србије 

2. Разматрање и усвајање записника са пете седнице У.О. Ј.С.С. 
3. Усвајање правилника ЈСС у складу са Законом о изменама и допунама Закона о 

спречавању допинга у спорту 
4. Рангирање спортиста и спортских стручњака за 2022. на основу резултата 

постигнутих у 2021. години 
5. Извештај о раду Једриличарског савеза Србије за период 01.01. до 20.12.2021. 

године 
6. Извештај о раду Такмичарске комисије Једриличарског савеза Србије 
7. Извештај о раду репрезентативних селекција – селектора репрезентације 
8. Извештај Судијске организације Једриличарског савеза Србије, 
9. Извештај о финансијском материјалном пословању за период 01.01. до 20.12. 

2021 године 
10. Прелиминарни календар такмичења за 2022.годину 
11. Предлог ажурирање и вођење званичне интернет странице Једриличарског 

савеза Србије 

12. Разматрање и усвајање предлога израде надградње за приколице 
13. Извештај о одржаном семинару за тренере 



 

 

14. Додела спортске опреме потребне за реализацију програма 
15. Организовање семинара за судије  
16. Захтев ЈК Голубац 

17. Разно  
 
 
 
 

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

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

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

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

 
Председник Светислав Свирачевић се обратио присутнима са питањем да ли имају 
примедбе на записник. Констатовао је да нема примедби и дао предлог на гласање. 
 

 
Одлука бр. 2 
 

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

Трећа тачка дневног реда 
Усвајање правилника ЈСС у складу са Законом о изменама и допунама Закона о 
спречавању допинга у спорту 
 
   

Председник савеза, господин Светислав Свирачевић известио је присутне да је пред 
нама Правилник ЈСС који је у складу са Законом о изменама и допунама Закона о 
спречавању допинга у спорту и да је потребно да га Управни одбор усвоји. Поред тога, 
треба да именујемо лице за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга. 
 
 
 
Одлука бр. 3 

 
Управни одбор ЈСС једногласно је усвојио Правилник ЈСС који је у складу са Законом о 
изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту. 
 
 
 
 



 

 

Одлука бр. 4 
 
Именује се Др.Тања Настасић, за одговорно лице испред Једриличарског савеза Србије, 
за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга. 
 

Четврта тачка дневног реда 
Рангирање спортиста и спортских стручњака за 2022. на основу резултата 
постигнутих у 2021. години 
 
 

На основу Правилника о националној категоризацији врхунских спортиста, ЈСС је у 
обавези да достави Олимпијском комитету Србије документацију за наше спортисте који 
испуњавају услове да буду категорисани. Ове године, на основу резултата, листа ће бити 
састављена од првака државе за 2021.године, јер резултате на основу међународних 
такмичења нисмо имали. 
Председник је предложио да се направи радни састанак, спортских директора или 
председника клубова, који су заинтересовани да узму учешће, како би изнели своје 
предлоге и образложења, па да се достави ОКС у датом року. 
 
Одлука бр. 5 
 

Једногласном одлуком усвојен је предлог Председника да се одржи радни 
састанак. 

 
 
Пета тачка дневног реда 
Извештај о раду Једриличарског савеза Србије за период 01.01. до 20.12.2021. 
године 

 
 

Председник г-дин Свирачевић нас је известио да је у материјалу за ову седницу 
достављен извештај о раду канцеларије, па ако нема примедби, приговора или питања, 
дато је на гласање. 
 
Одлука бр. 6 
 

Једногласно је усвојен извештај о раду канцеларије ЈСС 
 

. 
Шеста  тачка дневног реда  
Извештај о раду Такмичарске комисије Једриличарског савеза Србије 

 
Председник ТК је поднео извештај, због пословних обавеза није у могућности да се 
укљичи на састанак, можда стигне током трајања седнице. Извештај сте могли да 
прочитате, предат је у материјалу. Након дискусије, изнешених примебди на извештај, 
као и усмено излагање, образлагање извештаја чланова ТК који су били присутни на 
састанку ТК који је одржан 18.12.( након послатог овог извештаја), записник ће са 
одржаног састанка бити достављен канцеларији накнадно. 
Закључено је да се ТК придржава Правилника о раду ТК и да види које су њене 
надлежности и да их се придржавају. 



 

 

  
Одлука бр. 7 
 
 Извештај о раду Такмичарске комисије је усвојен са једним гласом против. 
 
 

Седма  тачка дневног реда  
Извештај о раду репрезентативних селекција – селектора репрезентације 
 

 
За реч се јавио Мирослав Петковић, селектор репрезентације, уз констатацију да је 
извештај са свих међународних такмичења достављен. Међународни програм, доста 
добро осмишљен, спроведен с тим да је могло бити боље. Изостало је учешће 
репрезентативаца и стипендиста на Европском првенству за Ласер, ILCA7 и ILCA6, које 
је било релативно близу и згодна прилика да једримо са најбољима. Није познато зашто 
су тако одлучили, али је то свакако првенствено њихова одговорност. 
У извештајима је апострофирано шта је постигнуто, а шта се очекивало. Потребно је 
правити стручну анализу и пред почетак сезоне организовати један стручни састанак. Мој 
предлог је да се приликом усвајања календара, исти прилагоди међународном програму. 
Након излагања МП, обратио је председник савеза, г-дин Свирачевић и известио да ће 
на некој од наредних седница овај Управни одбор донети одлуке које ће бити обавезујуће 
за наше такмичаре. 
Намере УО ЈСС, селектора репрезентације биле су да се све регате које су у окружењу 
уврсте у међународни програм и да се наши спортисти на њима такмиче. Десило се да 
се на Европском првенству појавио само један наш такмичар, тако да ћемо на следећој 
седници УО усвојити одлуке које ће се односити на обавезно учешће такмичара, који су 
носиоци стипендија и чланови репрезентације, на регатама које се налазе у 
међународном календару Једриличарског савеза Србије. 
 
 
Одлука бр. 8 
 

Једногласно је усвојен извештај о раду репрезентативних селекција – селектора 
репрезентације Једриличарског савеза Србије за 2021. годину 

 
 

Осма  тачка дневног реда  
Извештај Судијске организације Једриличарског савеза Србије 
 

Извештај смо добили у материјалу, који је сачињен на основу раду и присуства судија 
који су се одазвали позиву да суде на регатама државног првенства у 2021.години. Како 
већ годинама имамо проблем са кадром судија у једрењу, иницијатива савеза је да се 
организује семинар за судије, на коме ће бити полагање и за звања судија. 
 
Одлука бр. 9 
 

 Једногласно је усвојен извештај судијске организације ЈСС 
 
Девета  тачка дневног реда  



 

 

Извештај о финансијском материјалном пословању за период 01.01. до 20.12.2021 
године 
 
 

Председник савеза, Светислав Свирачевић обратио се присутнима са питањем да ли 
имају нема питања и констатовао је да нема примедби и дао предлог на гласање. 
 
 
Одлука бр. 10 
 
 Једногласно је усвојен извештај о финансијском материјалном пословању ЈСС за 
период 01.01. – 20.12.2021.годину 
 

Десета  тачка дневног реда 
Прелиминарни календар такмичења за 2022.годину 

 
Пре него што пређемо на календар, желим да Вас известим да сам јуче био у Голупцу на 
разговору са председником општине Голубац. Имао је замерке на наше понашању у 
кампу, наиме користила се бициклистичка стаза за вожњу аутомобила, а друго да је град 
Голубац домаћин неких манифестација које су у терминима када су по нашем календару 
активности ЈСС, али се ове године из објективних разлога камп одржао недељу дана 
касније, а да ми нисмо знали да су они рачунали на наше активности, тако да ће у 
календару за 2022.годину у терминима одржавања у Голупцу стајати манифестација 
једрења како би свакако имали испланиране наше активности. Десило се и 2020.године 
када је председник судијске организације отказао регату за микро класу, јер се није 
довољан број такмичара пријавио. 
Прелиминарни календар такмичења за 2022.годину сте добили у материјалу, након 
дискусије, дат је на гласање, па по усвајању буџета да се коначно усвоји. 
Календар ће бити послат Управном одбору пре него што се преда АДАСу и МОСу.  

 
 

Одлука бр. 11 
 
 Усвојен прелиминарни каледнар такмичења Једриличарског савеза Србије за 
2022.годину 

 
Једанаеста  тачка дневног реда  
Предлог ажурирање и вођење званичне интернет странице Једриличарског 
савеза Србије 

 
 
За реч се јавила Татјана Прекраснов, дала кратак преглед шта се урадило у 2021.годину, 
на изгледу званичне интернет странице Једриличарског савеза Србије. Ангажована је 
гђица Стевановић која је изменила изглед сајт, унела и пренела податке са старог сајта 
који се налази идаље, у архиви. Података има доста, па је било најзгодније да они остану 
где су били, а да се са пуштањем новог изгледа сајта у рад, попуњавају и постављају 
информације на нови сајт, а све остало од раније може да буде увек доступно.. 
Како би то наставили и у следећој години, мој предлог је да се договоримо колико би то 
ангажовање могли да платимо, као и да покушамо да нађемо особу која је из једрења, 
јер нам тиме олакшава уношење информација, коришћењем исправне терминологије. 



 

 

Молила бих да се спреме предлози, па да на наредној седници можемо о томе да 
одлучимо. 
 
 

Дванаеста  тачка дневног реда  
Разматрање и усвајање предлога израде надградње за приколице 
 

На претходној седници Управног одбора разговарали смо о набавци надградње за 
приколице. Како смо почетком децембра били у Пули, приколицу смо оставили у 
Словенији да по узору и нацрту за надградњу приколица Словеначког једриличарског 
савеза урадимо и за наше приколице. То ће бити квалитетно и технички како нама 
одговара (материјал поцинковане кутије), па да будемо спремни за наредну сезону. 
Оквирна цена је око 1.800еур по приколици.  
 
Одлука бр. 12 
 
 Једногласно усвојена одлука да се ураде надградње за приколице 
 

Тринаеста  тачка дневног реда  
Извештај о одржаном семинару за тренере 
 

 
Писмени извештај није достављен у материјалу за ову седницу. Годишња едукација 
тренера одржана је 18.12.2021.године у Хотелу Трим у Кошутњаку. Присуствовали су 
тренери који имају дозволе за рад Једриличарског савеза Србије. План је да се настави, 
тако што би правили једну едукацију са практичним делом и друга теоријска као што је 
била сада. 
 
Одлука бр. 13 
 
 Једногласно је усвојен извештај о одржаном семинару за тренере 
 
 
 

Четрнаеста  тачка дневног реда  
Додела спортске опреме потребне за реализацију програма 
 

На основу одлуке УО са прошле седнице, да се купи спортска опрема, јакне и панталоне 
за тренере, реализовали смо куповину 10 комплета ( 5 у 2021.години и 5 комплета у 
2022.години). Расподела првих 5 комплета ће бити по клубовима ЈК Земун, ЈК Палић, НК 
Палилула, АЈК Београд и ЈК Гемакс. 
 
Одлука бр. 14 
 
 Једногласно је усвојена одлука о расподели комплета. 
 
 

 
Петнаеста  тачка дневног реда  
Организовање семинара за судије 



 

 

 
На прошлој седници доста се причало о проблемима и уопште стању судијског кадра у 
једрењу. ЈСС је одмах покренуо организацију семинара за судије. У договору са 
предавачима, судијама из Грчке, дводневни семинар ће се одржати 12. и 13.фебруара 
2022.године у Београду. По завршетку семинара биће организовано полагање. Судијска 
организација и канцеларија ЈСС треба да узме активно учешће и да приправнике 
обавести, као и све заинтересоване за термин одржавања семинара и полагања. 
Мирослав Петковић се јавио за реч, нагласио да сви клубови треба да анимирају своје 
бивше једриличаре, такмичаре и пошаљу их на овај семинар, јер је свима нама у 
интересу да имамо што већи судијски кадар. 
 
Искористила бих прилику да за делегата на састанцима RaceOfficialsExchange Eurosafa 
предложим Андреу Кикић. Ти састанци се одржавају једном годишње 15. јануара 
Обзиром да је време пандемије, претпостављамо да ће се одржати онлине, односно 
уживо у Шпанији на Мајорци. 
ЈСС користи овај програм, тако што пријављујемо потребан стручни кадар на 
међународним регатама које организујемо у Србији.  
 
Одлука бр. 15 
 
 Једногласно је одлучено да делагат испред Једриличарског савеза Србије, за ROE 
Eurosaf буде Андреа Кикић 
 
 
 

Шеснаеста  тачка дневног реда  
Захтев ЈК Голубац 

 

Представник ЈК Голупца се није прикључио ни на овој седници, па ћемо прећи на следећу 
тачку дневног реда. 
 

Седамнаеста  тачка дневног реда  
Разно 

 
.  
Председник Свирачевић је позвао присутне на дискусију, пошто се нико није јавио, 
седница је закључена. 
 
Седница је завршена у 20:50 часова. 

 
У Београду 22.12.2021.год 

 
 
Записничар  
Татјана Прекраснов 
 
 
Председник УО  
Светислав Свирачевић 


