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ЗАПИСНИК 

са 3. седнице Комисије за ваздухопловно једриличарство 

Ваздухопловног савеза Србије 

одржане у уторак 12. децембра 2017.године у Београду 

 

Седница је одржана са почетком у 10 часова, а завршила се у 13 часова у 

Ваздухопловном савезу Србије. 

Седници председавао Мирослав Исаковић, председник комисије за 

ваздухопловно једриличарство ВСС. 

 

Присутни: 

- Чланови комисије Милорад Ивановић и Миле Мицковић; 

- Из Аеро клуба „Београд“ – Светозар Кушић, Александар Секулић и 

Петромир Мишковић; 

- Из Аеро клуба „Нови Сад“ – Миодраг Бугарчић и Иван Филко; 

- Из Аеро клуба „Трстеник“ – Душан Ж. Тодоровић, Душан Б.Тодоровић и 

Радован Костовић; 

- Из Аеро клуба „Краљево“ – Слободан Ђуровић; 

- Из Аеро клуба „Лесковац“ – Наташа Нишкић; 

- Из Аеро клуба „Ваљево“ – Предраг Милошевић и Оливера Кнежевић; 

- Из Аеро клуба „Наша крила“ – Слободан Пејић. 

 

Записничар: Милорад Ивановић. 

 

Дневни ред 

1. Одавање поште покојном Александру Вегу; 

2. Усвајање записниака са претходне седнице; 

3. Представљање и усвајање плана рада Комисије за ваздухопловно 

једриличарство за 2018. годину; 

4. Усвајање такмичарског правилника и Билтена бр.1 63. Државног отвореног 

првенства у ваздухопловном једриличарству 2018. године; 

5. Формирање Одбора за верификацију спортских резултата, 

једрилиличарских значака и рекорда у ваздухопловном једриличарству 

ВСС; 

6. Верификовање државних рекорда постигнутих 2017.године; 

7. Информација о припреми анализе стања ваздухопловног једриличарства 

ВСС и даљег перспективног развоја; 

8. Проблем оспособљавања једрилица „Бланик“ за добијање пловидбености 

као и регистрација транспортних кола за једрилице; 

9. Именовање делегата ваздухопловног једриличарства ВСС у комисији ФАИ; 

10.  Предлог УО ВСС за доделу признања заслужним једриличарима; 

11. Разно по потреби. 
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После обимног разматрања свих питања по предложеном дневном реду донети су 

следећи закључци: 

 

Тачка бр.1 

Одата је пошта покојном Александру Вегу, једноминутним устајањем уз 

захвалност његовом раду као председнику комисије и активностима у 

ваз.једриличарству задњих година. 

 

Тачка бр.2 

Записник са прошле 2. седнице комисије усвојен без примедби. 

 

Тачка бр.3 

Усвојен је План рада једриличарске комисије ВСС за 2018.годину. План је у 

прилогу овог записника. 

 

Тачка бр.4 

Усвојен је такмичарски правилник и Билтен бр.1 63. Државног отвореног 

првенства у ваздухопловном једриличарству, које ће се одржати од 7. до 17.јула 

2018.године на аеродрому Ченеј у организацији Аеро клуба „Нови Сад“. 

 

Тачка бр.5 

Формиран је Одбор за верификацију спортских резултата, значака и рекорда у 

саставу: Др.светозар Кушић, Иван Филко и Милорад Ивановић. 

 

Тачка бр.6 

На предлог Одбора за верификацију рекорда, усвојено је признавање државног 

рекорда Републике Србије у групи „Прелети са унапред задатим окретним 

тачкама“, са дужином од 747,4 километара Зорану Френцу, кога је поставио 17. 

јануара 2017. године у месту Бенала – Аустралија, на Светском првенству. Лет ће 

бити уписан под бројем 617 у Регистру националних рекорда у ваздухопловном 

једриличарству. 

 

Тачка бр.7 

Присутни су обавештени од стране председника комисије о припреми анализе 

стања ваздухопловног једриличарства и предлогу мера за активнији рад у 

будућности. Констатовано је да многи аеро клубови нису доставили тражене 

податке, чиме је успорено састављање анализе. Комисија захтева од свих аеро 

клубова да што пре доставе тражене податке и да убудуће буду агилнији у 

сарадњи са комисијом и УО ВСС. 

 

Тачка бр.8 

Председник комисије упознао је присутне о стању оспособљавања једрилица 

Бланик за добијање важеће пловидбености од стране Директората за цивилну 

ваздушну пловидбу. По датим информацијама Директорат ће у најскорије време 

донети упутства како би се једрилице технички оспособиле за летење. Дата је и 

информација о регистрацији транспортних кола за једрилице. Ово питање 

покренуто је за решење у Министарству за саобраћај где је дато обећање да ће се 

ускоро решити. 

 



Тачка бр.9 

За наше делегате у једриличарској комисији ФАИ именовани су Зоран Френц и 

Бранко Благојевић. 

 

Тачка бр.10 

Комисија предлаже УО ВСС да за дугогодишњу активност на развоју 

једриличарства, обуци, такмичењима и аматерском раду као наставницима 

летења, додели златне плакете ВСС постхумно покојном Александру Вегу, 

Михајлу Јовановићу из Београда и Велимиру Башићу из Суботице. 

 

Тачка бр.11 

Присутни су примили табелу о стању евиденције једрилица на дан 28.11.2017. 

године издату од стране Директората цивилног ваздухопловства. 

 

Записничар     Председник Комисије за једриличарство 

Милорад Ивановић   Мирослав Исаковић 


