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ЗАПИСНИК
са 2. седнице Комисије за ваздухопловно једриличарство
Ваздухопловног савеза Србије,
одржане у уторак, 28. новембра 2017. године у Београду
Седница је одржана са почетком у 11.00 часова, а завршила се у 13.30 часова у Ваздухопловном
савезу Србије.
Седницом председава Мирослав Мика Исаковић, председник Комисије за ваздухопловно
једриличарство ВСС.
Присутни:
- Милорад Ивановић, члан комисије
- Миле Мицковић, члан комисије
- Жељко Овука, генерални секретар ВСС
Записничар: Светлана Брадић, ВСС
ДНЕВНИ РЕД
Конституисање Комисије, избор потпредседника и секретара;
Извештаји и анализа са одржаних домаћих такмичења у 2017. години;
Извештаји и анализа са наступа репрезентација у 2017. години;
Шири списак састава репрезентација за 2018. годину;
Списак селектора, тренера, директора репрезентација, судија, делегата за 2018. годину;
Списак 3 најбољих спортиста и предлог за добитника Златног орла;
Предлоге за захвалнице, дипломе, признања које додељује ВСС;
Предлог планираних потребних средстава по активностима за 2018. годину;
Календар такмичења за 2018. годину који обухвата домаћа и велика међународна такмичења на којима
ће наступити такмичари;
10. Верификација рекорда у оквиру спортске гране постигнутих у 2017. години;
11. Предлози измене правилника ВСС и правилника ваздухопловног једриличарства.
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Комисија је пре одржавања овог састанка имала састанак упознавања 6. новембра 2017. године у
просторијама ВСС.
Пре преласка на тачке дневног реда, председник комисије је изнео план рада и деловања за наредни
период. Као кључне издвојио је следеће четири тачке:
1.Враћање значаја ваздухопловном једриличарству, као бази ваздухопловства и стварања будућих
летачких кадрова, као и враћање поверења клубова који се баве једриличарством, а нису у чланству
ВСС;
2. Наставни кадар и оспособљавање наставника – план за следећу годину је обука 10ак наставника,
на начин теоретски део током наступајућег зимског периода уз једнонедељне консултације, и
практични део са почетком летачке сезоне у 2 или 3 центра која би се овластила од стране Комисије
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и ВСС, чиме би до месеца јула био испуњен и летачки услов. Након тога у оквиру програма се
планира испит. Одредити лимит до 30 година старости за кандидате;
3. Обука почетника (ученика) – на исти начин као у претходној тачки;
4. Статус једрилица и обезбеђивање истих;
Такође, председник Комисије је заједно са канцеларијом ВСС, седам дана пре одржавања овог
састанка упутио допис свим клубовима у Србији (и члановима и не члановима ВСС), који се баве или
су се бавили једриличарством, са молбом да одговоре на упитник о стању једриличарства у њиховим
клубовима, како би се могла сачинити анализа и план за даље. Међутим, одзив је био врло слаб, те је
само клуб из Краљева одговорио. Паралелно са упућивањем дописа, председник комисије је
затражио од Директората цивилног ваздухопловства РС списак активних једрилица/једриличара, те
тај податак поседује.
Члановима Комисије се такође пре преласка на тачке дневног реда обратио ген.секретар ВСС, који је
подржао све активности у циљу унапређења једриличарства, и подржао презентоване идеје и планове
председника Комисије.
Након уводних излагања, прелази се на тачке дневног реда.
Тачка бр.1
Конституисање Комисије за ваздухопловно једриличарство
На основу одлуке УО ВСС, за председника Комисије за ваз.једриличарство изабран је Мирослав
Мика Исаковић. За чланове комисије су изабрани Милорад Ивановић и Миле Мицковић, од којих је
Милорад Ивановић изабран за секретара комисије и особу за комуникацију са канцеларијом ВСС
испред комисије, а Миле Мицковић за потпредседника комисије.
Чланови комисије за једриличарство су упознати са Правилником о раду ВСТ Комисија ВСС.
Тачка бр.2
Извештаји и анализа са одржаних домаћих такмичења у 2017. години
Констатовано да по овој тачки дневног реда нема садржаја и извештаја за анализу, због несрећног
случаја у 2017. години и погибије Александра Вега, када није одржано планирано државно
првенство, нити иједно друго једриличарско такмичење.
Тачка бр.3
Извештаји и анализа са наступа репрезентација у 2017. години
Почетком 2017. године репрезентативци Србије су наступили на Светском првенству у
ваз.једриличарству, у Аустралији, од 8. до 21. Јануара. Састав: Зоран Френц (Опен класа), Бранко
Благојевић (18м класа), Бранко Стојковић (помоћник).
Постигнути резултати: Бранко Благојевић – 42. место од 43 такмичара, Зоран Френц – 15. место од 35
такмичара.
Тачка бр.4
Шири списак састава репрезентације за 2018. годину
Ова тачка ће бити разматрана накнадно, а по завршетку ДП следеће године може се сачинити списак
репрезентације за наступ на великим међународним такмичењима. Учешће на ДП треба да буде
услов учешћа на СП/ЕП.
Тачка бр.5
Списак селектора, тренера, директора репрезентација, судија, делегата за 2018. годину
Питања из ове тачке ће бити накнадно решена. Потребно извршити проверу актуелних судија унутар
ВСС евиденције. Озваничити и оспособити судије.

Тачка бр.6
Списак 3 најбољих спортиста и предлог за добитника Златног орла
Одређивање троје најбољих спортиста у оквиру једриличарства није могуће извршити јер није било
такмичења, те нема предлога.
Тачка бр.7
Предлози за захвалнице, дипломе, признања које додељује ВСС
Предложено да се златна плакета ВСС за дугогодишњи допринос ваз.једриличарству додели Нади
Новак. Допуна предлога за захвалнице и признања биће извршена на наредном састанку комисије.
Тачка бр.8
Предлог планираних потребних средстава по активностима за 2018. годину
Предлог ће од стране комисије бити формиран на наредном састанку и упућен УО ВСС.
Тачка бр.9
Календар такмичења за 2018. годину који обухвата домаћа и велика међународна такмичења
на којима ће наступити такмичари
Председник комисије констатује да је на конкурс за организацију такмичења у 2018. години
пристигла једна пријава за организацију ДП у ваз.једриличарству од стране АК „Нови Сад“, и да је са
представницима клуба извршио одређене консултације о плановима за одржавање наведеног
такмичења.
С обзиром да непосредни организатор АК „Нови Сад“ у пријави није навео прецизан датум, већ
заинтересованост да организација буде у јулу месецу, комисија предлаже датум од 7. јула до 17. јула,
с тим што би 8. јул био први летачки дан, а 7. јул би био предвиђен за долазак такмичара.
Претпоставка је да ће непосредном организатору одговарати наведени датум, али је остављено да се
договори састанак руководства ВСС са руководством АК „Нови Сад“ (председником Самарџићем) и
прецизирају детаљи о такмичењу и даљој организацији. Предложено је да такмичење буде отвореног
типа како би се обезбедило учешће барем 20 једрилица/такмичара, те са непосредним организатором
треба договорити што раније публиковање билтена такмичења, као и упутити позив евентуалним
учесницима – једриличарима из Мађарске, Словеније, Чешке, Пољске.
Такође, остварени су одређени контакти са руководством Ер Србије, па је дат предлог да канцеларија
ВСС упути допис генералном директору Ер Србије за покровитељство овог државног првенства.
Формирани календар за 2018. годину је следећи:
ВАЗДУХОПЛОВНО
ЈЕДРИЛИЧАРСТВО
Р.Б. Назив и категорија Место одржавања Време одржавања
такмичења
1
Државно првенство у Аеродром Ченеј, 7.јул – 17.јул 2018.
ваздухопловном
Нови Сад
једриличарству

Непосредни
организатор
АК Нови Сад

Тачка бр.10
Верификација рекорда у оквиру спортске гране постигнутих у 2017. години
Констатује се да није стигла ниједна пријава рекорда у 2017.години, али постоје сазнања да је
такмичар Зоран Френц остварио рекорд током године, па је предложено да канцеларија ВСС
контактира клуб АК „Ваја“ и затражи податке о постигнутом резултату/рекорду за доствљање што
хитније, како би исти био размотрен и валидиран.
Тачка бр.11
Предлози измене правилника ВСС и правилника ваз.једриличарства
Тренутно не постоји правилник за једриличарство на сајту ВСС, нити доступан такмичарима.
Планирано је да се у наредних 30 дана сачини нацрт правилника (секретар Комисије у сарадњи са

канцеларијом ВСС), како би исти био усвојен и објављен пред наступајућу сезону и како би се по
успостављеним правилима такмичили учесници на ДП следеће године.
На дневни ред је додата тачка „разно“, те је по истој констатовано следеће:
-Планирати у наредном периоду састанак са представницима свих једриличарским клубовима,
угледним једриличарима, значајним ваздухопловним институцијама, на коме би се изнео тренутни
проблем са стањем једриличарства у Србији и предложила решења проблема;
-Увести евидентирање и додељивање једриличарских значки – проверити постојећи
списак/евиденцију и ажурирати;
-Одређен је датум следећег састанка комисије за 12. децембар 2017. године у 11 часова у
просторијама ВСС.

Записничар
Светлана Брадић

Председник Комисије за ваз.једриличарство
Мика Исаковић

