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    Бр:183/2022 

Београд,  23.07.2022.године 

 

 

ЗАПИСНИК 
 

СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Одржане 23.07.2022. године путем видео конференције са почетком у 18 часова. 
 
Седници присуствују путем видео конференције чланови Управног oдбора : 
Председник Светислав Свирачевић, Андреа Кикић, Душан Јанић, Миодраг Ракић, 
Небојша Крстић, Татјана Прекраснов 
 
Одсутни: Љубиша Стошковић, Оливера Ераковић, Владимир Никетић  
 
Поред чланова УО седници присуствује: Дејан Закић, Мирослав Петковић. 
 
Седницом Управног одбора је председавао Председник ЈССа, Светислав Свирачевић.  
Констатовано је да постоји кворум за одлучивање. 
 
 

ДНЕВНИ РЕД: 
 

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

2. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице У.О. Ј.С.С. 
3. Доношење одлуке за одлазак на тренинг и тест такмичења у сениорским 

олимпијским класама у 2022.години 
4. Доношење одлуке о законском заступнику Једриличaрског савеза Србије 
5. Разно  

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

   
Председник Светислав Свирачевић замолио је Татјану Прекраснов да води XI седницу, 
због лошег сигнала интернета. 
Татјана се обратила присутнима и дала је на гласање усвајање предложеног дневног 
реда једанаесте седнице, обзиром да није било примедби и сугестија. 
 
 



 

 

Одлука бр. 1 
 

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

Друга тачка дневног реда  
Разматрање и усвајање записника са десете 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 десете седнице Управног одбора. 
Констатовала је да нема примедби на записник, и дала предлог на гласање. 
 

 
Одлука бр. 2 
 

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

Трећа тачка дневног реда 
Доношење одлуке за одлазак на тренинг и тест такмичења у сениорским 
олимпијским класама у 2022.години 

 
 
Као што Вам је познато Једриличарски савез Србије има одличну сарадњу са Светском 
једриличарском федерацијом, а наши такмичари већ дуги низ година користе 
могућности које нуди World Sailing,Training and Development.  
Управо се завршио један програм где су наши такмичари у ILCA 6 класи учествовали на 
Омладинском светском првенству у Холандији.  
WS нам је омогућио да узмемо учешће на тренингу Emerging Nations за једриличаре у 
сениорским олимпијским класама ILCA 6 и ILCA 7.  
Једриличарски савез Србије је потврдио учешће наших такмичара по критеријумској 
листи након регате Голубачки Град, а то су Кристина Боја и Марко Петковић.  
Како нам је жеља да што више младих перспективних једриличара пошаљемо на 
тренинге и тренинг регате у овом предквалификационом циклусу, молим Управни 
одбор Једриличарског савеза Србије да размотри и уврсти две наредне регате 
државног првенства Куп Голупца – Голубац од 5. од 7. августа 2022.године и 47. 
Куп Ђердапа – Доњи Милановац од 26. до 28. августа 2022. године, одреде као 
изборне регате за одлазак такмичара на припреме и тест такмичење у Холандију.  
Сходно горе наведеном, најбоље рангирани такмичар ће стећи право наступа и 
биће једини пријављен за ове припреме и тест такмичење.  
 

Холандија, Шевенинген, Хаг је домаћин Светског првенства за олимпијске класе у 
2023.години која је уједно и прва квалификациона регата за Олимпијске игре Париз 2024. 
 
 
Одлука бр. 3 
  
Једногласно је усвојенa одлука да се наредне две регате државног првенства, Куп 
Голупца 5-7.августа и 47. Куп Ђердапа 26-28.августа 2022.године одреде као изборне 
регате за одлазак такмичара на припремe у иностранство у Холандију. 

 
 



 

 

 
 
Четврта тачка дневног реда 
Доношење одлуке о законском заступнику Једриличарског савеза Србије 
 

 
 

Одлука бр. 4 
 

Једногласно је донета одлука да законски заступник Једриличарског савеза Србије буде 
г-дин Светислав Свирачевић. 
Брише се Миодраг Шебек и остаје Светислав Свирачевић законски заступник ЈСС. 

 
Пета  тачка дневног реда 
Разно 

 
 

Како није било више питања, седница је закључена. 
 
Седница је завршена у 17:35 часова. 

 
У Београду 23.07.2022.године 

 
        
 
 
Председник и Председник УО  
Светислав Свирачевић 
 


