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ЗАПИСНИК 
 

СА СЕДМЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Одржане 17.02.2022. 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, 
Љубиша Стошковић, Небојша Крстић, Миодраг Ракић, Татјана Прекраснов 
 
Одсутни: Владимир Никетић 
 
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 седме седнице Управног одбора 
Једриличарског савеза Србије 

2. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице У.О. Ј.С.С. 
3. Разматрање и усвајање међународног програма за 2022.годину 
4. Усвајање календара такмичења ЈСС за 2022.годину 
5. Предлог за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско 

усавршавање у 2022.години у складу са листом категорисаних спортиста 
6. Одлука УО о обавезама стипендиста за 2022.годину 
7. Учешће на омладинском светском за 2022 кроз ЕНП  
8. Годишња Скупштина EUROSAF-a, састанак Балканских земаља 
9. Усвајање датума редовне Скупштине Једриличарског савеза Србије, 

05.03.2022.године 
10. Извештај са одржаног семинара за судије 
11. Молба за учлањење, Једриличарски клуб Владар 
12. Разно  

 
 
 
 



 

 

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

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

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

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

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

Председник савеза, господин Светислав Свирачевић у кратком излагању упознао је 
чланове Управног одбора са правилима ЈСС које се односе на учешће 
репрезентативаца, стипедниста и категорисаних спортиста у програмима савеза. 
Календар такмичења, регате из серије државног првенства, камп перспективних 
спортиста и међународни план и програм је обавезујући. Сви тренери ових спортиста 
треба да ускладе рад својих такмичара са планом и програмом савеза.  
Такође, процедура учешћа такмичара у иностранству је јасна. Сваки одлазак у 
иностранство, такмичар је дужан да се пријави преко савеза, јер се сви одласци 
пријављују Министарству омладине и спорта и Министарству спољних послова. 
Кршење свих ових обавеза биће пријављено кровним институцијама. 
Реализација међународног програма је под организацијом савеза: путовање, смештај и 
боравак је за све једнак. Место и време поласка, као и смештај за све учеснике програма. 
Избор репрезентативних селекција је дефинисан Статутом Једриличарског савеза 
Србије. 
Ове одлуке треба да се пошаљу свим клубовима, како би сви такмичара били јасно 
упознати и информисани. 
 
За реч се јавио селектор националног тима, Г-дин Мирослав Петковић хтео би пре него 
што упознам Управни одбор са међународним планом и програмом за 2022.годину да се 
надовежем да претходно излагање председника и чланова УО и да кажем да сва та 
правила у виду одлука постоје, али да би можда требало да се уобличе у Правилник. 
Свакако треба све клубове подсетити, послати им све те одлуке, док се не припреми 
Правилник за који треба мало времена. 



 

 

Учећше стипендиста у програму ЈСС је обавезан у њиховој класи, нарочито на кампу 
перспективних спортиста. На прошлогодишћем кампу од четири стипендисте, два се нису 
појавила. За све такмичаре велика је ствар да је камп што квалитетнији, квалитет кампа 
не чине само квалитетни тренери него и што квалитетнији састав учесника кампа. 
Што се тиче међународног плана, сагледао сам и предлоге клубова који су стигли и 
немам ништа против да Управни одбор стави у програм регата такмичења која се не 
подударају са терминима регата из нашег календара. Наши сениори, који вредно 
тренирају у овом делу сезоне, могу учествовати у свом тренажном процесу, а да уколико 
се преклапају са нашим, скрате тренинг и дођу на државна првенства. 
Предлог регате тимског једрења за Оптимисте је лепа регата, али није предмет програма 
који треба да финансира држава. 
Након дискусије додате су регате 
51 Trofeo Princess Sofia 2 – 9.04.2022 1-4 такмичара (ILCA6 и ILCA7), у зависности од 
броја пријављених тамкичара изабраће се најрационалнији одлазак на регату  
BIOR 1 – 6.04.2022 одлазак авионом, чартер бродова, 2 такмичара Ненад Закић и Андреј 
Бозоки + тренер 
Предложена је и регата за Оптимисте 4CSCCup од 14-17.04.2022.године у Пули, али 
обзиром да је сад предлог изнет током седнице, одлично је да се накнадно размотри и 
евентуално стави у програм. 

 
 
 
Председник је дао предлог на гласање 
  
 
Одлука бр. 3 

 
Управни одбор ЈСС једногласно је усвојио међународни програм за 2022.годину са 
допунама 
 
 

Класа Назив такмичења Земља Место Датум одржавања

ILCA U21 Evropsko ILCA6 ILCA7 FRA Francuska Hourtin 14.04. – 21.04.2022

ILCA Europa Cup Crna Gora MNE Crna Gora Tivat 05.05. – 08.05.2022

OPTIMIST Test Event TUR Turska Bodrum 28.05. - 03.06.2022

ILCA Europa Cup Poljska POL Poljska Dziwnow 14.06. – 16.06.2022

OPTI LAS Rooster-Monautix BYC Cup HUN Mađarska Balatonfured 17.06. – 19.06.2022

ILCA4 Evropsko ILCA4 POL Poljska Dziwnow 18.06. - 25.06.2022

ILCA Mediteranske Igre ALG Alžir Oran 25.06. – 05.07.2022

ILCA6 ILCA6 Youth Evropsko GRE Grčka Thessaloniki 29.06. – 05.07.2022

OPTIMIST Svetsko prvenstvo TUR Turska Bodrum 27.06. - 07.07.2022

OPTI LAS Balkanijada GRE Grčka TBA 02.09. – 07.09.2022

LASER Europa Cup Austrija AUT Austrija Altersee 09.09. – 11.09.2022

LASER Evropsko  ILCA6 i ILCA7 prvenstvo FRA Francuska Hyeres 14.11. – 21.11.2022

OPTI LAS Sveti Nikola CRO Hrvatska Pula 02.12. - 05.12.2022

ILCA6 ENP Youth Worlds NED Holandija Hag 01.07. - 15.07.2022

МЕЂУНАРОДНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 2022.ГОДИНУ



 

 

 
Четврта тачка дневног реда 
Усвајање календара такмичења ЈСС за 2022.годину 
 
 

Након усвајања прелиминарног календара који је објављен на интернет страници, имали 
смо промену термина и места одржавања 23.Зокијеве регата, 4 и 5.јуни, за Оптимисте на 
Ади Циганлији, а за остале класе на Сави. 
Урађене су исправке грешака које су биле више техничке природе, а нису биле уочене 
раније. 
 
Одлука бр. 5 
 

Једногласном одлуком усвојен је календар такмичења за 2022.годину 
 

 
Пета тачка дневног реда 
Предлог за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско 
усавршавање у 2022.години у складу са листом категорисаних спортиста 
 

Председник г-дин Свирачевић је замолио селектора, г-дина Петковића да нас извести 
по овој тачки дневног реда. 
МП се обратио присутнима и информисао нас да ове године на основу резултата из 
2021.године имамо 7 категорисаних спортиста. Тражене услове за стипендирање 
врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање у 2022.години испуњава 6 
категорисаних спортиста Једриличарског савеза Србије. 
То су: Никола Бањац, Душан Трбојевић, Виктор Батизић, они су шампиони, први на листи 
у класи Ласер/ILCA. Што се тиче подкатегорије ту је Кристина Боја, друга укупно, а прва 
девојка, Петра Буљовчић 5/25 прва девојчица и Нађа Михајлов 7/53 прва девојчица. 
Мој предлог је да стипендисти буду прваци у својим класама, Никола Бањац, Душан 
Трбојевић, Виктор Батизић и Кристина Боја као другопласирана, а прва девојка и замолио 
бих УО да заједно разрешимо недоумицу за пету стипендију. 
Узимајући у обзир да је конкуренција у Оптимист класи бројнија, и да је ту Нађа остварила 
већу успешност у односу на пласман и број учесника, одлучено је да то буде Нађа 
Михајлов као пети стипендиста. 
Председник г-дин Свирачевић ће осврнуо на позив да Петра буде наш репрезентативац 
и да кроз ЕНП и да то компензује на неки начин одлуку да је стипендија додељена Нађи 
Михајлов. 
 
Одлука бр. 6 
 
Једногласно је усвојен предлог 5 категорисаних спортиста за стипендирање врхунских 
спортиста аматера за спортско усавршавање у 2022.години 

. 
Шеста  тачка дневног реда  
Одлука УО о обавезама стипендиста за 2022.годину 
 

 
Председник је на почетку ове седнице Управног одбора укратко изнео и уједно подсетио 
да ЈСС има усвојене одлуке, правила која се односе на репрезентативце, категорисане 



 

 

спортисте и стипендисте и да је потребно да се пошаљу свим клубовима, како би сви 
такмичара били јасно упознати и информисани.  
Закључено је да се формулишу одлуке стипендиста за 2022.годину, пошаљу Управном 
одбору на допуну и усвајање. 
  
Одлука бр. 7 
 
Једногласно усвојено 
 

Седма  тачка дневног реда  
Учешће на омладинском светском за 2022 кроз ЕНП  

 
 
За реч се јавила Татјана Прекраснов информисала УО да је учешће наших такмичара у 
Emerging Nations програму настављен и у 2022.годину. Кратко подсећање, крајем 
2020.године током пандемије, ЈСС је пријавио максимални број од 6 такмичара, 3 
девојчице/3 дечака за учешће у виртуал туру и њиховом селекцијом (WS) изабрани су 
учесници. У 2021.години то су били Кристина Боја и Стефан Јуил. Ове године, Кристина 
је изашла из годишта које има право учешћа, односно право учешћа имају 2004 и млађи 
такмичари. Позив за учешће у програму за 2022.годину добили су Петра Буљовчић и  
Стефан Јуил. 
Они ће ове године учествовати на клиници и такмичењу које се одржава у Холаднији од 
1 – 15.јула и то све о трошку међународне једриличарске федерације. 
Председник, г-дин Свирачевић, констатовао да је то лепа ствар која је сад већ годинама 
присутна код наших такмичара. Уједно, желим да кажем да овим што је Петра у том 
програму, на неки начин, умањено је евентуално незадовољство због одабира 
стипендиста. Петра ће имати прилике да учествује и да се покаже као представник наше 
земље. 
 

Осма  тачка дневног реда  
Годишња Скупштина EUROSAF-a, састанак Балканских земаља 
 

Годишња Скупштина EUROSAF-a, заказана је за 12.март у Загребу. Поред тога, 
договорено је да се искористи прилика да се састану све замље Балкана и да се 
дефинишу класе које ће бити на наредним Балканијадама. Представник нашег савеза 
предложена је Татјана Прекраснов. 
 
Предлог је да се поред одласка у Загреб, искористи прилика да се одвезе приколица на 
израду надградње у Копар, тако да се за овај пут планирају трошкови за једну до две 
особе.  
 
Одлука бр. 9 
 

 Једногласно је усвојен предлог Председника да представник на састанцима у 
Загребу буде Татјана Прекраснов. Такође, да се планирају трошкови одласка једне до 
две особе како би одвезли приколицу у Словенију на уградњу. 

 
Девета  тачка дневног реда  
Усвајање датума редовне Скупштине Једриличарског савеза Србије за 
2022.годину 



 

 

 
 

Након кратке консултације са члановима Управног одбора, председник је дао на 
гласање 20.марта 2022.године датум за редовну Скупштину 
 
 
Одлука бр. 10 
 
 Једногласно је усвојен датум одржавања редовне Скупштине ЈСС, 20.март  
 

Десета  тачка дневног реда 
Извештај са одржаног семинара за судије 
 

Председник се обратио присутнима, уз објашњење да он лично није могао да присуствује 
због болести, али да је након одржаног семинара и у разговору са учесницима донео 
закњучак да је семинар за судије одлично организован и да су учесници презадовољни. 
Циљ семинара је био да се заинтересује што већи број људи, представници свих клубова, 
јер је свима нама у интересу да имамо што већи судијски кадар. Предавање и испит за 
судије организовало је три предавача, судије из Грчке, г-дин Costas Tsantilis, Ioannis 
Kleidonas i Caterina Gouleliou-Tsantilis. Семинар је трајао два дана 12 и 13.фебруара, 
учествовало је 22 судија, приправника и полазника од којих је 17 успешно положило 
завршни испит и послати  нових кадар судијске организације. 
Још једном се захваљујем првенствено нашим пријатељима из Грчке који су одвојили 
своје време и несебично поделили своје богато искуство са нама и учесницима 
семинара. 
Ово је по први пут организован семинар са међународним предавачима, а ми смо имали 
ту част да нам предавања одрже најбољи. 
Судијска организација ЈСС треба да што пре, пре почетка такмичарске сезоне, допуни и 
измени Правилник и да направи годишњи распоред учешћа по регатама из нашег 
календара новог судијског кадра.  
Једриличарски савез Србије сноси трошкове судија на регатама из серије државног 
првенства, сходно томе, мислим да ћемо ове године имати доста заинтересованих за 
учешће. 
Интерес савеза је да се побољша једрење у свим сферама и да су судије које су сада 
положиле семинар саставни део судијске организације. 
Како је до сада полагање судија које је организовано у иностранству признато од стране 
нашег савеза, тако је и ово полагање признато и то бих ако се слажете да донесемо 
одлуку. 
 

 
Одлука бр. 11 
 
 Једногласно усвојен предлог председника Једриличарског савеза Србије да се 
верификује 17 нових судија који су одслушали семинар и положили испит.  
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Молба за учлањење, Једриличарски клуб Владар 
 

 



 

 

 
Председник, г-дин Свирачевић нас је известио да је имао прилике да се сретне са 
човеком из Руме, који је заинтересован да доведе једрењу у Руму. Они тамо имају лепо 
језеро и услове за наш спорт. У неком наредном периоду предлог је да их посетимо и да 
им помогнемо у томе. За реч се јавила Татјана Прекраснов, информисала присутне да је 
на канцеларију савеза стигао захтев за учлањење, али да до данашње седнице Управног 
одбора документација није стигла, па је предлог да на наредној седници можемо о томе 
да дискутујемо. 
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Разно 

 
.  
Председник Свирачевић је позвао присутне на дискусију, пошто се нико није јавио, 
седница је закључена. 
 
Седница је завршена у 21:20 часова. 

 
У Београду 17.02.2022.год 

 
 
Записничар  
Татјана Прекраснов 
 
 
Председник УО  
Светислав Свирачевић 


