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ПЛАН РАДА 

КОМИСИЈЕ ЗА ВАЗ. ЈЕДРИЛИЧАРСТВО ВСС ЗА 2018. ГОДИНУ 

Одлуком Управног одбора ВСС од 19. октобра 2017. године, именована Комисија 

за ваздухопловно једриличарство у саставу: председник Мирослав Исаковић и 

чланови Миле Мицковић и Милорад Ивановић, доноси план рада за 2018. годину. 

1. Повратити значај и важност ваздухопловног једриличарства у Србији, као 

основне базе стварања летачког и техничког кадра српске авијације, уз 

пуно ангажовање свих ваздухопловних структура. 

2. Активирати све аеро клубове у Србији у обнављању ваздухопловног 

једриличарства као једне од основне делатности у летачкој обуци, тренажи 

и постизању спортских резултата и освајању једриличарских значака „Б“, 

„Ц“, сребрно „Ц“, златно „Ц“ и златно „Ц“ са дијамантима. Стимулисати 

аероклубове у освајању спортских значака. 

3. Уз помоћ и разумевање Директората за цивилно ваздухопловство Србије, 

убрзано радити на оспособљавању једрилица „Бланик“ без којих нема 

остварења жељеног програма. 

4. Такође, уз разумевање и помоћ Министарства за саобраћај, решити питање 

регистрације транспортних кола за једрилице у јавном саобраћају. 

5. Школовање будућих наставниак једриличарства, веома je важан и 

приоритетан задатак. Наредне године би у одређеним летачким центрима 

аероклубовима, спровели обуку испуњавања летачких услова за кандидате 

за наставнике уз именоване менторе. Планирамо да обуку и припрему 

изврши 6 до 10 кандидата који би полагали испит пред Директоратом а 

затим стажирали на обуци ученика до краја године. Овој акцији дати 

приоритет уз помоћ УО ВСС како би кандидати сносили мањи део 

трошкова. 

6. У Аеро клубовима, који располажу једрилицама и наставницима, спровести 

обуку нових пилота са приоритетом млађих. Планирамо да се обучи 20 до 

30 пилота који би оствареним налетом испунили до краја године услове за 

стицање дозволе пилота једриличара. 

7. Током марта месеца 2018. године организовати шири скуп ваздухопловаца 

цивилне и војне авијације са циљем анализе стања ваздухопловног 

једриличарства у Србији и неопходној потреби развоја ваздухопловног 

једриличарства у будућности као кадровске базе летачког и техничког 

кадра српског ваздухопловства. 
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8. У априлу месецу у једном од летачких центара, одржати семинар 

наставника ваздухопловног једриличарства са циљем припрема за 

предстојећу летачку сезону. Истовремено ту би се извршила провера 

техмике пилотирања наставника која је обавезна пред почетак летачке 

сезоне сваке године.  

9. Спровести Државно једриличарско првенство (отворено) у Новом Саду на 

аеродрому Ченеј, од 7. до 17. јула 2018. године, у непосредној организацији 

Аеро клуба „Нови Сад“. Позвати такмичаре из Мађарске, Словеније, 

Пољске, Чешке и Словачке, чиме би дали већи значај и квалитет првенства. 

10. Састанке једриличарске комисије држати једном месечно како би се 

убрзало извршење постављених планова. Састанци комисије биће отворени 

за присуство свих заинтересованих једриличара и стручњака. 

11. Пропаганди ваздухопловно једриличарског спорта дати већи значај како 

преко штампе и телевизије, тако и у другим медијским делатностима. 

Извештавањем о делатности једриличарства по аероклубовима а нарочито 

на првенствима, уз популарни приказ летења, стекли би већи углед у 

развоју, нарочито код младих. 

Надамо се да ћемо извршити наведени план 2018.године уз подршку свих 

ваздухопловаца Србије, и вратити углед једриличарства који смо имали раније. 

 

11.децембар 2017. године    Председник једриличарске комсиије ВСС 

Београд     Мирослав Исаковић 

      Пилот – инструктор летења 

 


