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Бр: 32/2021
Београд, 9.2.2021.године

ЗАПИСНИК
СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Одржане 9.2.2021. године путем видео конференције са почетком у 18 часова.
Седници присуствују путем видео конференције чланови Управног oдбора :
Председник Светислав Свирачевић, Андреа Кикић, Владимир Никетић, Душан Јанић,
Небојша Крстић, Татјана Прекраснов
Одсутни: Миодраг Загорац, Љубиша Стошковић, Миодраг Ракић
Поред чланова седници присуствују и:
Мирослав Петковић, Дејан Закић.
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 друге седнице Управног одбора
Једриличарског савеза Србије
2. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице У.О. Ј.С.С.
3. Разматрање и усвајање међународног програма за 2021.годину
4. Предлог за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање
у 2021.години у складу са листом категорисаних спортиста
5. Разматрање и усвајање Правилника о спровођењу поступака по новом Закону о
јавним набавкама
- Правилник о ближем уређивању начина планирања и спровођења поступака
јавних набавки и праћењу извршења Уговора о јавној набавци, начину
планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује
6. Разматрање и усвајање плана јавних набавки за 2021.годину
7. Избор почасних чланова Једриличарског савеза Србије, на основу члана 20.
Статута ЈСС
8. Усвајање датума редовне Скупштине Једриличарског савеза Србије,
05.03.2021.године у 18 часова
9. Разно
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Прва тачка дневног реда
Разматрање и усвајање предлога дневног реда за другу седницу У.О. Ј.С.С.
Председник Светислав Свирачевић, је дао на гласање усвајање предложеног дневног
реда обзиром да није било примедби и сугестија
Одлука бр. 1
Једногласно је усвојен предлог дневног реда за другу седницу У.О.
Друга тачка дневног реда
Разматрање и усвајање записника са прве седнице У.О .Ј.С.С.
Председник Светислав Свирачевић се обратио присутнима са питањем да ли су сви
добили материјал и да ли су прочитали записник са прве седнице Управног одбора.
Констатовао је да нема примедби на записник, и дао је предлог на гласање.
Одлука бр. 2
Једногласном одлуком усвојен је Записник са прве седнице У.О.
Трећа тачка дневног реда
Разматрање и усвајање међународног програма за 2021.годину
Председник је дао реч селектору да образложи међународни програм који је послат у
материјалу за ову седницу.
Уз консултације стручног тима изашли смо са предлогом међународног програма
процењујући квалитет наших спортиста, доступност самог такмичења односно
примењујући критеријуме ЈССа у класама где имамо квалитетне представнике и
потребну логистику. Нека такмичења су шампионати света или европе а нека, углавном
у окружењу, су у функцији припрема и стицања искуства.
Међународни програм 2021 у прилогу записника.
Члан УО, Душан Јанић желео је да саопшти да репрезентација Србије има позив са
Охрида да буде гост на регати, али док немамо датуме и ближе информације нисмо били
у могућности да ставимо у календар.
Члан УО, Андреа Кикић, предложила је да се такмичари у класи Оптимист са Охрида
позову на нашу међународну регату, СЕЕООЦ 2021, 7 – 9.маја 2021.године на Палићу.

На предлог Председника дат је на гласање међународни програм Једриличарског
савеза Србије за 2021.годину
Одлука бр. 3
Једногласном одлуком усвојен је Међународни програм Једриличарског савеза
Србије за 2021. годину
Четврта тачка дневног реда
Предлог за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско
усавршавање у 2021.години у складу са листом категорисаних спортиста

Једриличарски савез Србије је био у обавези да почетком године достави Олимпијском
комитету Србије документацију у циљу рангирања врхунских спортиста. Министар
омладине и спорта је крајем 2020.године донео допуне и измене Правилника о
националној категоризацији врхунских спортиста, а које се односе на примену
резултата из 2019.године као и за спортисте који су на основу резултата из 2020.године
остварили право да буду категорисани. На основу тога, листа категорисаних спортиста
за 2021.године је састављена од прошлогодишњих категорисаних спортиста и
овогодишњих, укупно 8 спортиста.
На основу листе категорисаних спортиста Једриличарског савеза Србије, предлог за
стипендирање који испуњавају услове су: Никола Бањац, Ана Јовановић, Кристина Боја
и Стефан Јуил.
Одлука бр. 4
Једногласно је усвојен предлог 4 категорисаних спортиста за стипендирање
врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање у 2021.години

Пета тачка дневног реда
Разматрање и усвајање Правилника о спровођењу поступака по новом Закону о
јавним набавкама
Председник г-дин Свирачевић је дао реч члану УО Татјани Прекраснов која је укључена
у спровођење поступака јавне набавке, да нас обавести о новом Закону о јавним
набавкама.
Нови Закон о јавним набавкама је ступио на снагу 1. јула 2020.године и како
Једриличарски савез Србије није имао потребу да до краја године 2020.године примени
нови Закон, нису ни усвојени нови Правилници.

У материјалу достављен Вам је Правилник о ближем уређивању начина планирања и
спровођења поступака јавних набавки и праћењу извршења Уговора о јавној набавци,
начину планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује који је
потребно да усвојимо како би могли на време да покренемо јавне набавке.
Одлука бр. 5

.

Једногласно усвојен Правилник о ближем уређивању начина планирања и
спровођења поступака јавних набавки и праћењу извршења Уговора о јавној
набавци, начину планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује
.
Шеста тачка дневног реда
Разматрање и усвајање плана јавних набавки за 2021.годину

По финансијском плану редовног програма за 2021.годину имаћемо потребе да
пријавимо јавну набавку за смештај и исхрану у земљи и иностранству, ту још имамо
програм организације међународног такмичења СЕЕООЦ 2021 и камп перспективних
такмичара и набавка опреме.
Одлука бр. 6
Једногласно усвојена одлука о плану јавних набавки за 2021. годину
Седма тачка дневног реда
Избор почасних чланова Једриличарског савеза Србије, на основу члана 20.
Статута ЈСС
Председник се обратио присутнима поводом ове тачке дневног реда и рекао да на основу
Статута Једриличарског савеза Србије имамо у чланству и почасне чланове па је дао
предлог да се за следећу седницу Управног одбора спреми листа свих досадашњих
председника савеза како би их контактирали и уз њихову сагласност предложимо за
почасно чланство у Једриличарском савезу Србије.
М. Петковић је додао да је то извенредна иницијатива да се контактирају и подсетио нас
на времена када је била криза у раду свих савеза и финансирању 80-их и 90-их, тако да
су они својим волонтерским радом и финансијама успели да очувају савез.
Одлука бр. 7
Jедногласно усвојен предлог
Осма тачка дневног реда
Усвајање датума редовне
05.03.2021.године у 18 часова

Скупштине

Једриличарског

савеза

Србије,

У обавези смо да једном годишће одржимо Скупштину и на њој усвојимо финансијски
извештај.
Једногласно усвојен датум редовне Скупштине Једриличарског савеза Србије
Девета тачка дневног реда
Разно
Председник Свирачевић је позвао присутне да ли имају нешто да допуне под тачком
разно
А. Кикић, члан УО је питала за избор председника такмичарске комисије, па јој је
председник одговорио да ће се о томе одлучити на некој од следећих седница УО. Срђан
Воларевић тренутно обавља дужност док се од стране председника не предложи нови.
Седница је завршена у 19:10 часова.

У Београду 09.02.2021.год
Записничар
Татјана Прекраснов

Председник УО
Светислав Свирачевић

Прилог 1

