ИЗВЕШТАЈ
О раду једриличарске комисије Ваздухопловног савеза Србије у проширеном саставу
од 19.10.2017.године до 1.12.2018.године
На основу усвојеног плана активности једриличарске комисије за 2018.годину а у циљу обнове
ваздухопловног једриличарства у ВСС, спроведене су следеће активности:
1.Извршена је анкета о стању ваздухопловног једриличарства у свим аероклубовима ВСС. На
основу анализе спроведене анкете, дати су закључци и препоруке за обнову делатности
ваздухопловног једриличарства у аеро клубовима као основној кадровској бази
ваздухопловства у Србији а преко активности органа ВСС као и заинтересованости РВ и ПВО,
као и надлежних спортских органа.
2.О стању ваздухопловног једриличарства у ВСС које је у задњих десетак година у стагнацији,
писмено су обавештени: Управни одбор ВСС на челу са Председником, Министарство за спорт,
Министарство за саобраћај, Директорат цивилног ваздухопловства, Кабинет Председника
Србије и председник Вучић, Комадант РВ и ПВО Душан Жарковић. Преко сајта ВССједриличарство упознати су сви заинтересовани. Циљ упознавања са ситуацијом у
ваздухопловном једриличарству је истовремено и молба наведеним институцијама да својим
ангажовањем помогну ВСС да се врати значај и делатност ваздухопловног једриличарства
Србије и настави ранија успешна и цењена ваздухопловна делатност.
3.У наведеном периоду одржано је шест седница проширене једриличарске комисије са
учешћем познатих једриличара – инструктора летења. На наведеним седницама предузимане су
иницијативе за активирање једриличарства у аеро клубовима, стручно усавршавање,
организовање обуке и такмичења, школовање наставног кадра, оспособљавање и регистрација
једрилица Бланик и Вук-Т као и друге актуелности. Закључци су редовно објављивани на сајту
ВСС.
4.24.априла 2018.године на а/д Ченеј организова и спроведен семинар наставника
једриличарства пред почетак летачке сезоне.
5.У организацији Директората за цивилно ваздухопловство у Суботици и Јагодини маја месеца
одржани су семинари са свим наставницима и руководиоцима летења у аеро клубовима. На
семинарима о безбедности и организацији и руковођењу летењем, учествовали су скоро сви
представници аеро клубова. Овим семинарима наставља се ранија пракса Директората и ВСС
да се пред летачку сезону одржавају стручни семинари чиме се превентивно утиче на
безбедност летења.
6.У Директорату цивилног ваздухопловства покренули смо иницијативу за коначно решење
летачког статуса једрилица Бланик Л-13, њих 16 у аеро клубовима већ неколико година не могу
летети на основу дате забране до извршених модификација (око 12.000 евра по једрилици).
Директорат је предузео мере да се установи могућност давања пловидбености. У том циљу
ради техничка комисија у чијем су саставу и представници Машинског факултета Београда.
Надамо се скором решењу јер без ових једрилица не може се активирати једриличарство.
7.Покренуто је питање активириња 20 једрилица Вук-Т, које се налазе у аеро клубовима и
годинама не лете јер су под забраном док се не изврше потребна испитивања по решењу
Савезног министарства за саобраћај и везе бр.4/2-01-207/96-002 од 21.6.1996.године а сада

потврђено дописом Директората од 1.8.2018.године. Испитивања ће се спровести по програму
ПКП 3457-85 на Машинском факултету – ваздухопловном одсеку. У циљу регистрације
испитаних једрилица као власници једрилица биће аеро клубови код којих се налазе о чему је
Управни одбор ВСС како смо обавештени донео одлуку.
8.У Министарству за саобраћај и Саобраћајној полицији покренули смо питање регистрације
транспортних кола за једрилице јер новим прописима транспортна кола немају сертификат
радионице која их је произвела, не могу добити дозволу за јавни саобраћај. Већина
транспортних кола коај се налазе у аеро клубовима немају сертификат овлашћене радионице и
самим тим не смеју да се користе, а без њих онемогућено је извршавати прелете једрилица које
и слећу на терене ван аеродрома.
9.Обновљено је издавање једриличарских значака и диплома као традиционално признање за
постигнуте летачке резултате почев од основне једриличарске значке преко сребрне, златне и
златне са дијамантима. Управни одбор ВСС, на предлог једриличарске комисије усвојио је
Правилник о стицању/освајању значака и диплома једриличара ВСС 3.7.2018.године.
Једриличарске значке су са ознаком „срб“ и по бројевима угравираним на полеђини. У току је
издавање нових значака, а које су дониране од Ненада Исаковића пилота – инструктора (100
основних, 50 сребрних и 10 златних).
10.Извршено је објављивање списка пилота једриличара аеро клубова Србије и бившег
Савезног ваздухопловног центра у Вршцу, који су освојили једриличарске значке „Ју“ у оквиру
Ваздухопловног савеза Југославије од 1946.године до 1992.године и то: 306 сребрно „ц“, 51
златно „ц“, 11 златно „ц“ са три дијаманта, 14 златно „ц“ са два дијаманта и 5 златно „ц“ са
једним дијамантом. Објављено на сајту ВСС – једриличарство. На основу летачке
документације издате су значке и дипломе „Ју“ пилотима једриличарима који их нису раниеј
добили и то уз пригодну свечаност у аеро клубовима: Суботица, Нови Сад, Сомбор, Зрењанин,
Панчево, АК „Ваја“, Трстеник, Краљево, Лесковац.
11.У заједници са аеро клубом „Нови Сад“ организовано је одржавање 63.Једриличарског
првенства које је требало да се одржи на а/д Ченеј јула месеца. Припреме су добро извршене од
стране аероклуба Нови Сад међутим првенство ниеј одржано јер није било довољно такмичара
(само 4 пријављених) и поред упућеног позива свим АК, а и ваздухопловним савезима
Мађарске, Словеније, Чешке, Словачке и Румуније.
12.У циљу обнове наставничког једриличарског кадра, који је основ обнове нашег
једриличарства, формирана је радна група од врхунских наставника једриличарства која ће на
основу најновијих програма ФАИ и Правилника Директората за цивилно ваздухопловство,
изградити Програм и Методику обуке пилота једриличара, како би оспособили нове наставнике
летења. Ова радна група на челу са Радованом Кордом, Ђорђем Јовановићем и Миланом
Петковићем, урадила је већи део ових програма, а који ће по завршетку бити достављени ДЦВу на одобрење.
13.Комплетиран је већи број једриличарске литературе неопходне за усавршавање пилота
једриличара и објављена је на сајту ВСС, тако да је доступна свима заинтересованима.
14.Ради обнове једриличарства у нашим аеро клубовима, као и у пружању стручне помоћи и
давања савета, као дугогодишњи наставник једриличарства, такмичар и руководилац летења,
Председник комисије – у више наврата обишао је следеће летачке центре аеро клубова:

Суботица, Нови Сад, зрењанин, Сремска Митровица, Ваљево, Смедеревска Паланка, Параћин,
Трстеник, Крушевац, Краљево. Обилазак је извршио са својим колима о свом трошку.
15.Јуна месеца успостављена је сарадња са Факултетом за цивилно ваздухопловство (декан
проф.др Томислав Јовановић, проф.др Драган Ђурђевић) у оквиру Уговора о пословно
техничкој сарадњи са ВСС. Циљ сарадње је да у оквиру образовања будућих ваздухопловаца се
развије и ваздухопловно једриличарство код студената. Сарадња се наставља и наредних
година по програмима који ће се донети.
16.Октобра месеца у просторијама ВСС, Зоран Френц – наш такмичар на Светском
једриличарском првенству одржаном у Чешкој ове године, одржао је предавање о учешћу на
35.Светском првенству и постигнутим искуствима и успесима.
17.На проширеним састанцима једриличарске комисије између наведених тема, покренута су и
питања о значајнијем положају једриличарства у ВСС, питање измене статута ВСС у коме дати
већи значај аеро клубу као основној организационој јединици, питање јавности одлука
Управног одбора ВСС, доношење Правилника о проглашењу најбољег спортисте „Златни
орао“, као и спортиста у гранама делатности.
Наведени извештај подносим ради упознавања чланства ВСС, руководства аеро клубова и
руководства ВСС о раду једриличарске комисије која је радила увек у проширеном саставу од
представника АК пилота, већином инструктора летења. Жеља нам је да наредних година
обновимо ваздухопловно једриличарство у србији и да повратимо углед који смо имали ранијих
година а у циљу оспособљавања генерације нових авијатичара, коај је неопходна свеукупном
ваздухопловству наше земље.
10.децембар 2018.године
Београд

Председник Једриличарске комисије ВСС
Мирослав Исаковић

