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СЕМИНАР  
НАСТАВНИКА ВАЗДУХОПЛОВНОГ ЈЕДРИЛИЧАРСТВА И 

ПРИПРАВНИКА ЗА НАСТАВНИКЕ 
 
 

Семинар је одржан 21.априла 2018.године на аеродорму ченеј од 10.00 до 15.00 

часова. 

 

Присутни: 

АК Ваљево: Предраг Милошевић и Жељко Гавриловић 

АК Лесковац: Наташа Нишкић 

АК Београд: Ђорђе Јовановић, Радован Корда, Милан Петковић, Војислав 

Исаковић 

АК Нови Сад: Миодраг Бугарчић, Иван Филко, Душан Миладиновић и Иван 

Миладиновић 

АК Смедеревска Паланка: Горан Савић 

АК „Иван Сарић“ Суботица: Горан Вуковић 

АК Сремска Митровица: Милорад Ивановић и Миле Мицковић 

АК „Ваја“ Београд: Жива Френц и Златан Ивановић 

 

ДЦВ инспектор: Ненад Стојановић 

Председник Комисије за једриличарство: Мирослав Исаковић 

 

ТЕМЕ И ЗАКЉУЧЦИ СЕМИНАРА 

 

 

1.На почетку рада семинара, малом свечаношћу, додељене су дипломе и 

једриличарске значке следећим пилотима – наставницима:  

-Живи Френцу, диплома и златна значка са три дијаманта СРБ 4, десетоструком 

државном прваку и дугогодишњем репрезентативцу ВСС; 

-Милану Петковићу, диплома за освојену златну значку са три дијаманта СРБ 2, 

који је све услове испунио током постављања државних рекорда ове и претходне 

године; 

-Ивану Филку, диплома и златна значка са два дијаманта СРБ 5, петоструком 

државном прваку који је услове остварио на државним такмичењима; 

-Миодрагу Бугарчићу, диплома и сребрна значка ЈУ 1044, дугогодишњем 

наставнику летења који је ранијих годинаиспунио све услове за стицање сребрне 

значке. 

Закључено је да се убудуће додели признања и освојених значака да већи значај 

како би се подстакао такмичарски дух код пилота, као и квалитет и безбедност 

летења. 

 



2.Милан Петковић, наставник једриличарства, носилац златне значке са три 

дијаманта, вишеструки државни рекордер, одржао је једносатно излагање са 

основном темом безбедност летења придржавањем чек листе од припреме за 

летење, летења и завршеног слетања. Ова тема је веома важна за безбедно и 

квалитетно летење а која је у последње време занемарена и као последицу ика 

настајање удесних ситуација, као и удеса. Излагањем детаља чек листе, а на 

основу дугогодишњег искуства при летењеу нарочито у иностранству у 

најпознатијим једриличарским центрима, дате су инструкције да наставници и 

руководиоци летења у својим организацијама овом питању поклоне пуну пажњу у 

циљу безбедног и квалитетног летења. 

Дужом дискусијомвећине присутних наставниак летења, анализирани су 

случајеви удеса и удесних ситуација због непридржавања чек листа које постоје 

за сваки тип једрилице. Закључено је д ау садашњој фази припрема летачке сезоне 

нарочиту пажњу треба посветити придржавању прописаних чек листа. У 

случајевима непридржавања, тим пилотима забрањивати летење. 

У прилогу овог извештаја је ЧЕК листа коју примењује предавач, а која је 

усвојена у већини светских једриличарских центара. 

 

3.На семинару је размотрен план активности на почетку летачке сезоне у 

школовању, тренажном летењу и остварење спосртских резултата. 

Закључено је да се школовању нових пилота да приоритет, да се обука обавља 

према Програму летачке обуке а у складу са прописима ДЦВ. Нарочиту пажњу 

обратити на земаљску припрему, држећи се старог правила „летење се учи на 

земљи, а спроводи у ваздуху.“ 

Потребно је извршити избор перспективних кандидата за наставбике летења, дати 

им већи налет и са њима излетети све потребне услове за излазак на испит и 

стицање звања приправника наставника једриличарства. Потребни су нам нови 

млађи наставници летења, па захтевамо од Председништва ВСС да овом питању 

поклони пуну пажњу и пронађе средства за помоћ у њиховом оспособљавању. 

Летење пилота са важећим дозволама  усмерити на квалитетно летење у 

испуњавању услова за стицање сребрних и златних једриличарских значака. 

Оваквим летењем остварује се квалитет, такмичарски дух и безбедност летења, а 

не пеглање ваздуха без циља, а које узрокује недисциплину па и удесе. 

 

4.Државно једриличарско првенство одржаће се од 7. до 17.јула у непосредној 

организацији АК „Нови Сад“ на аеродорму Ченеј. На такмичењу ће учествовати 

поред наших пилота и пилоти Пољске, Словачке, Мађарске, Словеније и 

Румуније. АК Нови Сад ће позвати да учествују на такмичењу и пилоти АК Бања 

Лука и Приједор. Постоји проблем броја наших такмичара, обзиром да четворица 

најбољих неће учествовати (Зоран Френц и Бранко Благојевић иду на светско 

првенство, а остала двојица су пословно заузети). Потребно је да се сви 

заинтересовани за учешће на првенству припреме добрим тренажним налетом, 

како би постигли добре резултате летећи са страним такмичарима. Одржавање 

овог једриличарског првенства веома је важно у обнови нашег једриличарства. 

 

5.Од стране представника ДЦВ инспектора Стојановића упознати су учесници 

семинара о мерама које предузима ДЦВ за давање пловидбености једрилицама 

Бланк Л-13. Наиме, формирана је група инжењера из ДЦВ и Машинског 

факултета из Београда, која ће са одговарајућим уређајима на терену, проверити 



издржљивост структуре једрилица и на основу тих резултата донети одлуку о 

даљој употреби тих једрилица. С обзиром да тај процес ће трајати дуже, потребно 

је договором између аероклубова користити сада пловидбене двоседе једрилице 

из Суботице, Сремске Митровице, Краљева, Смедеревске Паланке и Трстеника, за 

провере технике пилотирања, како би старији пилоти могли интезивно летети на 

Цирусима и Вуковима. 

 

6.У циљу усавршавања наставника, као и школовању нових приправника, 

неопходна је стручна литература, која недостаје задњих година. Ово је велики 

проблем и да би га за сада решили треба користити литературу претходних 

периода. У том циљу Комисија за ваздухопловно једриличарство умножила је 

један број примерака „Изабрани педагошки проблеми, скрипта за наставниек 

једриличарства“ и по један примерак предала учесницима семинара. Осталим АК 

накнадно ће бити достављени. У току је и умножавање Програма једриличарске 

обуке. 

 

Закључак: 

Једнодневни семинар успешно је спроведен са корисним темама неопходним за 

успешно спровођење почетка летачке сзоне. За жаљење је што већи број 

наставника није присуствовао, иако су позвани. 

Домаћин одржаног семинара АК Нови Сад, веома добро је организовао рад 

семинара, за то смо им веома захвални.  

 

     Председник Комисије за једриличарство 

      Мирослав Исаковић 

 

 

 

 

 

 

 

 


