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ЗАПИСНИК 

са 5. седнице Комисије за ваздухопловно једриличарство 

Ваздухопловног савеза Србије 

одржане у среду 11. априла 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; 

 

Дневни ред 

1. Спровођење годишњег плана Комисије; 

2. Припреме за одржавање државног првенства у једриличарству; 

3. Организовања семинара наставника ваздухопловног једриличарства; 

4. Стање са оспособљавањем једрилица Бланик; 

5. Потврђивање постављених једриличарских рекорда; 

6. Додела једриличарских значака пилотима који су испунили предвиђене 

услове; 

7. Разно. 

 

После разматрања свих питања по усвојеном дневном реду донети су следећи 

закључци: 

 

Тачка бр.1 

Усвојен годишњи план активности Комисије за ваздухопловно једриличарство 

одвија се по динамици предвиђеног програма уз пуно ангажовање већине 

једриличара у аероклубовима и уз подршку УО ВСС, председника, секретара и 

канцеларије ВСС. 

 

Тачка бр.2 

Припреме за организацију отвореног државног једриличарског првенства 

спроводе се по плану. Потписан је споразум између ВСС и АК Новог Сада око 

спровођења првенства. Послат је Билтен бр.1 свим нашим аероклубовима. Послат 

је позив са Билтеном бр1 на енглеском језику националним ваздухопловним 

савезима Пољске, Словачке, Мађарске, Словеније и Румуније. У току су припреме 

наших такмичара. 

 

Тачка бр.3 

Донета је одлука, а на основу годишњег плана, да се једнодневни семинар 

наставника ваздухопловног једриличарства и приправника за наставнике одржи 
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21.априла 2018.године у Новом Саду на аеродрому Ченеј са почетком у 10 часова. 

Уколико је потребно, одржати и са другом групом 28.априла 2018.године на 

аеродрому у Трстенику са почетком у 10 часова. 

Тема семинара: Припрема почетка летачке сезоне, анализа безбедности летења и 

потребне активности. Земаљске припреме за извршење летачких припрема. 

Метода усавршавања наставника летења у спровођењу обуке и извршењу 

спортских резултата. На семинару одржати предавање наших врхунских 

једриличара који су задњих година постигли одличне резултате у иностранству на 

такмичењима и при постављању рекорда.  

На свечаном делу семинара доделити сребрне, златне и дијамантске значке 

вишеструким државним првацима и наставницима летења и то Миодрагу 

Бугарчићу, Живи Френцу, Ивану Филку. 

Током семинара извршиће се контролни летови по жељи заинтересованих 

наставника. 

 

Тачка бр.4 

Према обавештењу Директората цивилног ваздухопловства, формира се група 

контролора са представницима Машинског факултета која ће обиће све 

аероклубове где су Бланици и испитати посебним уређајима структуру једрилица. 

Уколико се испитивањем установи исправност, дозволиће се летење. 

 

Тачка бр.5 

На основу оверене документације од стране спортских судија националног 

аероклуба Аустралије, потврђују се постигнути једриличарски рекорди Милана 

Петковића, члана АК Београд: 

 

1.5.јануара 2018.године у Аустралији, брзински рекорд од 92,48 км/час у троуглу 

750км класа једрилица 15м; 

 

2.5.јануара 2018.године у Аустралији, прелет у дужини од 751.3 км са унапред 

задатим окретним тачкама, класа једрилица 15м; 

 

3.18.јануара 2018.године у Аустралији, брзински прелет циљ повратак 500 км 

брзина 93,99 км/час, класа једрилица 15м.  

 

4.5.јануара 2018.године у Аустралији, прелет у дужини од 751.3 км са унапред 

задатим окретним тачкама, класа једрилица отворена. 

 

На основу овере документације светског првенства потврђује се постављен 

брзински рекорд Зорана Френца са просечном брзином 151 км/час у прелету 

747км, остварен на Светском првенству у Аустралији јануара 2017.године. 

 

Тачка бр.6 

На основу оверене документације са државних једриличарских првенстава 

одржаваних ранијих година у оквиру ВСЈ, 13.светског првенства одржаног 

1972.године у Вршцу, Светског првенства одржаног 2017.године у Аустралији, 

Комисија је установила да следећеи пилоти испуњавају услове за доделу 

једриличарских значака и то: 



1.Василије Степановић, члан АК Београд, златна значка YU бр.72 са три 

дијаманта; 

2.Жива Френц, члан АК „Ваја“, златна значка СРБ бр.4 са три дијаманта; 

3.Иван Филко, члан АК Нови Сад, златна значка СРБ бр.5 са два дијаманта; 

4.Зоран Френц, члан АК „Ваја“, златна значка СРБ бр.6 са два дијаманта; 

5.Бранко Благојевић, члан АК „Зрењанин“, златна значка СРБ бр.7 са два 

дијаманта; 

6.Бранко Стојковић, члан АК „Нови Сад“, златна значка СРБ бр.8 са два 

дијаманта; 

7.Миодраг Бугарчић, члан АК „Нови Сад“, сребрна значка YU бр.1044. 

 

Тачка бр.7 

Комисија је констатовала да за школовање и усавршавање наставничког кадра, 

као и за одвијање свакодневног летења недостаје потребан литература и овом 

проблему поклонити већу пажњу. Да би делимично овај проблем решили 

умножити стари програм обуке једриличара као и скрипте методике наставе и 

доставити свим наставницима и приправницима.  

 

 

     Председник Комисије за једриличарство 

      Мирослав Исаковић 

 

 

 

 

 

 

 

 


