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    Бр:212/2022 

Београд,  30.09.2022.године 

 

 

ЗАПИСНИК 
 

СА ДВАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Одржане 30.09.2022. године путем видео конференције са почетком у 18 часова. 
 
Седници присуствују путем видео конференције чланови Управног oдбора: 
Најстарији потпредседник Татјана Прекраснов, Андреа Кикић, Душан Јанић, Оливера 
Ераковић, Владимир Никетић, Небојша Крстић 
 
Одсутни: Љубиша Стошковић, Миодраг Ракић 
 
Поред чланова УО седници присуствује: Дејан Закић, Мирослав Петковић. 
 
Седницом Управног одбора је председавао је најстарији Потпредседник ЈССа, Татјана 
Прекраснов.  
Констатовано је да постоји кворум за одлучивање. 
 
 

ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. Разматрање и усвајање предлога дневног реда дванаесте седнице Управног 
одбора Једриличарског савеза Србије 

2. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице У.О. Ј.С.С. 
3. Оставка председника, господина Светислава Свирачевића 
4. Захтеви клубова ЈК Палић, НК Палилула, ЈК Гемакс за сазивање ванредне 

Скупштине 
5. Одређивање датума ванредне изборне Скупштине ЈСС 
6. Разно  

 
 

Прва тачка дневног реда 
Разматрање и усвајање предлога дневног реда за дванаесту седницу У.О. Ј.С.С. 

   
Татјана се обратила присутнима и дала је на гласање усвајање предложеног дневног 
реда дванаесте седнице, након сугестија и примедби. 
 
 



 

 

Одлука бр. 1 
 

Једногласно је усвојен предлог дневног реда дванаесте седнице У.О. 
 

Друга тачка дневног реда  
Разматрање и усвајање записника са једанаест седнице У.О .Ј.С.С. 

 
Потпредседница Татјана Прекраснов обратила се присутнима са питањем да ли су сви 
добили материјал и да ли су прочитали записник са једанаесете седнице Управног 
одбора. Констатовала је да нема примедби на записник, и дала предлог на гласање. 
 

 
Одлука бр. 2 
 

Једногласном одлуком усвојен је Записник са једанаесте седнице У.О. 
 

Трећа тачка дневног реда 
Оставка председника, господина Светислава Свирачевића 

 
У материјалу за ову седницу послата Вам је оставка господина Светислава 
Ствирачевића на место председника Једриличарског савеза Србије. 
Порука коју је канцеларија примила 24.августа је истог дана послата свим члановима 
ЈСС. Уколико неко има нешто да каже поводом ове теме молим да се јави за реч и да 
констатујемо оставку. 
Душан Јанић је јавио за реч, захвалио се госп. Свирачевићу на свему што је учинио за 
савез и једрење. Жао ми је што је оставку дао пре истека мандата, али га исто тако 
разумем да је то дао из приватних разлога. 
Замолио бих све чланове Управног одбора да се договорио и на пригодан начин да му 
се одужимо, па бих о томе под тачком разно. 
 

 
Четврта тачка дневног реда 
Захтеви клубова ЈК Палић, НК Палилула, ЈК Гемакс за сазивање ванредне 
Скупштине 
 

Клубови ЈК Палић, НК Палилула, ЈК Гемакс поднели су захтев за сазивање ванредне 
Скупштине ЈСС. Иницијатива клубова се односи на избор Председника и избор чланова 
Управног одбора. 
Андреа Кикић се обратила присутнима да је мишљења да је требало да се представници 
клубова који су поднели захтеве позову на ову седницу УО, а да она испред ЈК Палић 
може да каже да је прошло 28 дана од дана оставке и да се ништа није десило по питању 
избора Председника и сматра да је потребно урадити изборе у што краћем року. 
Оливера Ераковић се обратила присутнима испред ЈК Земун где подржава иницијативу 
ова три клуба и датум за одржавање ванредне изборне Скупштине за избор председника 
да буде до 19.октобра. 
Владимир Никетић се јавио за реч, констатовао да је госп. Свирачевић дао оставку 
24.августа. После тога иде изборна Скупштина, као и да је од тог дана  почело да тече 
период од три месеца како је регулисано Статутом ЈСС. Без обзира на иницијативу ова 
три клуба ванредна изборна Скупштина треба да се одржи у року од три месеца. 
 



 

 

Пета  тачка дневног реда 
Одређивање датума ванредне изборне Скупштине ЈСС 
 

Татјана Прекраснов се обратила присутнима и изнела да је неспорно да ванредна 
изборна Скупштина треба да се одржи у периоду од три месеца од дана подношења 
оставке председника. Мишљења сам да се такмичарска сезона у Србији завршава 
23.октобра и имамо још реализацију међународног програма, па бих заказала вандредну 
изборну Скупштину након тога. 
Након дискусије, по функцији најстарији потпредседник Једриличарскод савеза Србије, 
Татјана Прекраснов дала је предлог да се ванредна изборна Скупштина ЈСС савозе и 
одржи 23.октобра у 12 часова у просторијама ЈК Земун. 
 
Одлука бр. 4 
 
Једногласно је донета одлука да датум одржавања буде 23.октобар 2022.године 
 
 
Ванредна изборна Скупштина одржаће се 23.октобра 2022.године у 12 часова у 
просторијама Једриличарског клуба Земун. 
 

 
Шеста  тачка дневног реда 
Разно 

 
 

Т.Прекраснов се обратила члановима УО, по међународном програму ЈСС планиран је 
одлазак у учешће такмичара у ILCA класи на Европа Купу у Тивту, Црној Гори. По плану 
предвиђен је одлазак репрезентације од 4 такмичара, а како се број пријављених 
такмичара већи, мој предлог је да се одобри превоз и друге приколице ЈСС на поменуту 
регату. 
 
Одлука бр. 5 
 
Једногласно усвојена одлука да се да на коришћења и друга приколица ЈСС и покрију 
трошкови превоза. 
 
Душан Јанић је надовезао на већ започету тему, да се ангажује око одабира поклона за 
госп. Свирачевића. 
 
Одлука бр. 6 
 
Једногласно усвојена одлука да се уприличи пригодан поклон Председнику. 
 
Како није било више питања, седница је закључена. 
Седница је завршена у 18:55 часова. 

 
У Београду 30.09.2022.године 
        
Најстарији Потпредседник ЈСС  
Татјана Прекраснов 


