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ЗАПИСНИК
са 6. седнице Комисије за ваздухопловно једриличарство
Ваздухопловног савеза Србије
одржане у четвртак 21.јуна 2018. године у Београду
Седница је одржана са почетком у 11 часова, а завршила се у 12.30 часова у
просторијама Ваздухопловног савеза Србије.
Седницом председавао Мирослав Исаковић, председник комисије за
ваздухопловно једриличарство ВСС.
Присутни:
- Чланови комисије Милорад Ивановић и Миле Мицковић (телефонски), као
и Горан Савић (пилот једриличар – инструктор);

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дневни ред
Припреме за одржавање државног једриличарског првенства;
Правила за одређивање чланова репрезентације ВСС на међународним
једриличарским такмичењима;
Доношење правилника о стицању/освајању једриличарских значака и
диплома;
Предлог Управном одбору ВСС да се једрилице „Вук“, раније додељене
аероклубовима, имовинско пренесу у власништво тим аероклубовима;
Школовање наставника ваздухопловног једриличарства;
Информација о прегледу једрилица „Бланик“ ради добијања дозвола за
летење;
Информација о одржаном „2.Бланик купу Јасеница 2018“;
Разно по потреби.

После разматрања свих питања по усвојеном дневном реду донети су следећи
закључци:
Тачка бр.1
Организационе припреме за одржавање државног једриличарског првенства у
Новом Саду на аеродрому Ченеј од стране АК „Нови Сад“, веома добро се
спроводе, а што је и потврђено на седници УО АК Нови САД 13. јуна на
аеродрому Ченеј. Међутим, проблем је одржавање у предвиђеном термину од 7.
до 17. јула, јер је слаб одзив заинтересованих пилота такмичара. Пријављено је
само три такмичара и ниједан такмичар из иностранства, којима је послат позив.
Комисија предлаже да се првенство одложи за крај августа после завршеног
светског првенства, како би и наши репрезентативци учествовали на државном
првенству. Препоручујемо свим аероклубовима да овом питању посвете
најозбиљнију пажњу и изврше потребне припреме својих пилота за учешће на
првенству у августу месецу.
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Тачка бр.2
Комисија доноси закључак а и предлаже Управном одбору ВСС да убудуће на
међународна такмичења могу да иду само пилоти такмичари који су на
претходном државном првенству учествовли и пласирали се по рангу победника.
Ова одлука је неопходна јер смо поучени проблемом одржавања овогодишњег
првенства на који се ниједан од врхунских такмичара није пријавио.
Тачка бр.3
Комисија је усвојила Правилник о стицању и освајању једриличарских значака и
диплома ВСС. Правилник се доставља Спортској комисији и УО ВСС на усвајање
по коме ће убудуће да се додељују једриличарске значке и дипломе са обележјем
„СРБ“.
Применом правилника даће се подстрек пилотима једриличарима да освајају
једриличарске значке као потврду њихових летачких способности, такмичарског
духа и за активније летење које ће допринети безбедном и квалитетном летењу.
Тачка бр.4
У циљу активирања у летењу једрилица „Вук Т“ које се налазе у аероклубовима и
дужи период не лете, предлажемо УО ВСС да донесе одлуку о преносу
власништва ових једрилица аероклубовима где су били додељени, како би исти
преузели техничке и административне мере да се ставе у летно стање и добију од
стране ДЦВ важеће одобрење пловидбености.
Регистарска
ознака
ЈУ-4355
ЈУ-4351
ЈУ-4402
ЈУ-4415
ЈУ-4422
ЈУ-4426
ЈУ-4428
ЈУ-4429
ЈУ-4430
ЈУ-4431
ЈУ-4432
ЈУ-4434
ЈУ-4356
ЈУ-4360
ЈУ-4361
ЈУ-4364
ЈУ-4371
ЈУ-4376
ЈУ-4381
ЈУ-4389
ЈУ-4392
ЈУ-4394
ЈУ-4400

Година
производње
1984
1984
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1986
1987
1987
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1987

Додељена аероклубу
Нови Сад
Приштина
Сремска Митровица
Трстеник
Београд
Зрењанин
Бор
Приштона
Нови Сад
Ваљево
Нови Сад
Приштина
Краљево
Суботица
Ниш
Приштина
Београд
Зрењанин
Сремска Митровица
Ваљево
Лесковац
Крушевац
Смедеревска Паланка

Важност уверења
пловидбености
19.04.1991.
19.06.1986.
30.03.1991.
27.04.1990.
04.04.1991.
16.05.1991.
24.04.1990.
26.07.1989.
19.04.1991.
28.04.1991.
19.04.1991.
26.07.1998.
20.04.1991.
31.03.1990.
23.03.1991.
20.06.1991.
19.08.1998.
16.05.1991.
30.03.1991.
28.04.1991.
14.03.1991.
20.04.1991.
05.05.1991.

о

Тачка бр.5
У циљу оспособљавања нових наставника ваздухопловног једриличарства
Комисија ће организовати екипу инструктора једриличарства – врхунских
дугогодишњих наставника једриличарства, која ће предложити систем дописног
теоретског школовања будућих кандидата за наставнике једриличарства и
програм летачке обуке на основу прописаних услова и то у једном од летачких
центара. Планирати да се теоретска припрема преко дописног система
(компјутерског) обави током ове године а да се летачка обука изврши током
марта, априла идуће године, тако да би припремљени кандидати полагали испите
пред комисијом ДЦВ у мају/априлу и могли завршити стажирање обуком под
контролом ментора-инструктора до краја 2019. године.
Тачка бр.6
Технички преглед једрилица „Бланик Л-13“ од стране комисије коју је формирао
ДЦВ почео је првим прегледом једрилица на аеродрому Ченеј пре десет дана и по
њиховом плану настављају по осталим летачким центрима. Резултате прегледа
још немамо.
Тачка бр.7
Други Бланик куп у организацији Аеро клуба „Јасеница“ из Смедеревске Паланке,
одржан је на аеродрому Јасеница 26.05.208. Такмичење је било веома успешно
организовано и безбедно спроведено. Убудуће Бланик куп уврстити у календар
такмичења ВСС.

Председник Комисије за једриличарство
Мирослав Исаковић

