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ИЗВЕШТАЈ И ЗАКЉУЧЦИ 

са састанка Комисије за ваздухопловно једриличарство 

Ваздухопловног савеза Србије са представницима пилота једриличара из 

аеро клубова ВСС  

одржане у суботу 20.октобра 2018. године у Београду  

 

Седница је одржана са почетком у 11.00 часова, а завршила се у 13.30 часова у 

просторијама Ваздухопловног савеза Србије. 

Седницом председавао Мирослав Исаковић, председник комисије за 

ваздухопловно једриличарство ВСС. 

 

Присутни: 

- Мирослав Исаковић, председник комисије 

- Миодраг Бугарчић, АК Нови Сад, инструктор летења 

- Иван Филко, АК Нови сад, инструктор летења 

- Жива Френц, АК „Ваја“, инструктор летења 

- Слободан Ђуровић, АК „Михајло Петровић“ Краљево, инструктор 

- Предраг Милошевић, АК „Ваљево“, инструктор летења 

- Горан Савић, Ниш, инструктор летења 

- Наташа Нишкић, АК „Саша Митровић“ Лесковац, приправник инструктор 

летења 

- Иван Младеновић, АК „Нови Сад“, једриличар 

- Душан Бојковић, АК „Јасеница“ Смедеревска Паланка, једриличар 

- Марио Брадић, АК „Михајло Живић“ Крушевац, једриличар 

- Радован Корда, дугогодишњи стручни руководилац у Ваздухопловном 

савезу Југославије, инструктор летења 

- Др.Инг. Александар Секулић, АК „Београд“, инструктор летења 

 

Милорад Ивановић и Миле Мицковић, чланови комисије, нису присуствовали 

састанку иако су обавештени. 

 

Теме одржаног састанка биле су: Стање ваздухопловног једриличарства ВСС 

током ове године; Резултати рада у школовању нових пилота и тренажи старијих; 

Школовање нових наставника једриличарства; Пловидбеност једрилица „Бланик 

Л-13“ и „Вук-Т“; Државно, светско првенство, као и Бланик куп; Именовање 

најбољих једриличара ВСС 2018.год; Предлог за доделу „Златен плакете ВСС“; 

Разно. 

 

Тема бр.1 

Извршена је анализа летачке делатности у АК током ове године на обуци и 

тренажи пилота једриличара условљена поседовањем пловидбеним двоседим 

једрилицама. Летачак делатност обављана је у следећим АК који су имали 

двоседе једрилице са важећим уверењем пловидбености и то: АК „Иван Сарић“ 



Суботица, АК „Сремска Митровица“, АК „Јасеница“ Смедеревска Паланка, АК 

„Трстеник“, АК „Михајло Петровић“ Краљево. 

Аероклубови који су имали двоседе једрилице Бланик-13, а који нису имали 

важеће уверење о пловидбености, зато што на њима извршење модификације 

кошта по једрилици око 12 хиљада евра, нису имали летачку делатност у 

једриличарству (16 Бланика Л-13 су приземљени) и то: АК „Нови Сад“, АК 

„Зрењанин“, АК „Београд“, АК „Ваљево“, АК „Параћин“, АК „Ниш“ и АК 

„Лесковац“. 

Највише успеха у обуци нових пилота једриличара имао је АК Трстеник где су 

ове године обучили нових десет једриличара и имали интезивно тренажно летење. 

У осталим АК који су имали летачку активност делеимично је вршена тренажа и 

обука нових пилота. 

За похвалу је АК „Михајло Живић“ из крушевца који обнавља ваздухопловно 

једриличарство и који је набавио следеће једрилице: „Боцијан“, КА-8, АКС 21, 

Цирус 17 и још једног пластичног једноседа. Набавили су и два ауто витла 

(Херкулес 3 и ТОС 2017). Поседују пловидбене авионе Пајпер Пони и Пајпер 

супер каб. У припремама за наредну летеачку сезону, уз помоћ комисије за 

једриличарство, мора се обезбедити неопходан наставнички кадар инструктора 

кога сада немају. Овај проблем може се решити уз помоћ АК „Трстеник“ и АК 

„Краљево“, који имају неколико искусних инструктора летења.  

 

Тема бр.2 

63.Државно једриличарско првенство планирано је да се одржи од 7. до 17.јула 

2018. на аеродрому Ченеј у Новом Саду. Није одржано јер се пријавило само 4 

такмичара. Аеро клуб Нови Сад извршио је сву потребну припрему за спровођење 

такмичења и добио подршку градских власти Новог Сада и имао издато одобрење 

од Директората цивилног ваздухопловства. 

35.Светско једриличарско првенство одржано је од 28.јула до 11.августа 2018, у 

Чешкој. На првенству су учествовале две екипе наших представника Зоран Френц 

и Бранко Благојевић са својим једрилицама. У веома јакој конкуренцији најбољих 

светских једриличара, наши такмичари су успешно извршили све такмичарске 

дисциплине брзинских прелета и постигли за наше услове добре резултате у 

конкуренцији 31+45 такмичара. Зоран Френц је био 16, а Бранко Благојевић 41. у 

својим класама. 

Њихово учешће на Светском првенству као представниак ВСС веома је значајно и 

дајемо им захвалност с обзиром да нису имали довољно могућности за припреме 

и да су својим новчаним средствима сносили све трошкове учешћа на првенству. 

Неопходно је да председник ВСС са Управним одбором хитно предузме мере да 

се именованим надокнаде издати трошкови јер они су били репрезентација ВСС 

која за ове намене добија средства од Министарства за спорт. 

26.маја 2018.године одржано је такмичење пилота једриличара 2.“Бланик куп“ у 

организацији АК „Јасеница“ у Смедеревској Паланци. Учествовало је 20 пилота 

из 7 аероклубова. Такмичење је извршено по посебном правилнику веома 

успешно и безбедно. Овај вид такмичења треба што више одржавати јер 

једнодевним окупљањем пилота из великог броја аеро клубова развиај се поред 

дружења и ширење ваздухопловног једриличарства као масовне кадровске базе 

нашег ваздухопловства, нарочито код младих људи. 

 

 



Тема бр.3 

На основу оверене документације међународних спортских судија 

ваздухопловног једриличарства Аустралије, потврђују се постигнути државни 

рекорди у ваздухопловном једриличарству ВСС које је постигао током 

2018.године Милан Петковић, члан АК „Београд“ и то: 

 

620
D-15 , Brzina u trouglu 750 

km 
Milan Petković AK "Beograd" 92.48 km/h 5.1.2018. Tocumwal, Australija

621
D-15,  Prelet sa unapred 

zadatim okretnim tačkama
Milan Petković AK "Beograd" 751.3 km 5.1.2018. Tocumwal, Australija

622
D-15, Brzina cilj-povratak 

500km
Milan Petković AK "Beograd" 93.99 km/h 18.1.2018. Tocumwal, Australija

623
DOG, Prelet sa unapred 

zadatim okretnim tačkama
Milan Petković AK "Beograd" 751.3 km 5.1.2018. Tocumwal, Australija

 
 

 

Тема бр.4 

Питање пловидбености једрилица Бланик Л-13 (укупно 16 једрилица) којима је 

дата забрана летења до извршења модификације, још није решено од стране 

Директората цивилног ваздухопловства. На нашу молбу да се овај проблем реши, 

јер задњих година је једриличарство скоро стало са активношћу  у скоро свим 

аеро клубовима, Директорат је формирао техничку комисију у којој су и 

представници Машинског факултета катедре за ваздухопловство из Београда. 

Комисија је извршила преглед једрилица Бланик Л-13 на аеродрому Ченеј у 

Новом Саду и на аеродрому Краљево. По добијеној информацији из Директората, 

ових дана Комисија ће донети закључке о даљој судбини летења ових једрилица и 

на основу истог Директорат ће донети коначно решење.  

Покренута је иницијатива да се двадесет једрилица Вук-Т коеј се налазе у аеро-

клубовима а немају важеће уверење о пловидбености, активирају после 

прописаног испитивања по налогу Директората на Машинском факултету катедри 

за ваздухопловство у Београду и извршеној техничкој припреми – региструју и да 

имају дозволуза летење. У току је припрема документације и како смо 

обавештени спровођење ових поступака може се извршити до почетка летачке 

сезоне 2019. Одлуком УО ВСС власништво једрилица Вук-Т пренесено је на аеро-

клубове где се налазе.  

 

Тема бр.5 

Школовање нових настваника једриличарства приоритетан је задатак 

једриличарске комисије, неопходан ради обнове летачке делатности. На основу 

ранијих одлука једриличарске комисије у сарадњи са Директоратом циилног 

ваздухопловства РС, планирано је да се теоретски део припреме са кандидатима 

обави на основу савремених поступака у једриличарском свету, а преко 

неопходне литературе и програма током зимског периода. Да се летачка обука 

спроведе почетком године у једном од летачких центара под руководством 

искусних инструктора. Кандидати који заврше теоретску и летачку припрему 

полагали би испите пред комисијом ДЦВ маја месеца, а затим би они који су 

положили, обавили стажирање на обуци ученика пилота под контролом ментора-

инструктора. Овим темпом извршења програма обуке до краја 2019.године стекли 



би звање инструктора летења једрилицама и оспособили се за даље руковођење и 

обуку у аеро клубовима. 

У циљу израде потребне теоретске литературе формирана је на ранијој седници 

комисије група истакнутих дугогодишњих инструктора летења на челу са 

Радованом Кордом и члановима Ђорђем Јовановићем и Миланом Петковићем, 

који припремају књигу „Приручник за инструкторе ваздухопловног 

једриличарства“, а на основу најактуелнијих светских искустава и литературе. До 

сада су написали и објављена на сајту ВСС следећа поглавља: 

3.3. Осматрање, 3.4.Контролне (чек) листе, 4.3. Информативни лет, 4.4. Ефекти 

команди лета, 4.5. Тример, 4.6. Праволинијски лет. 

 

Тема бр.6 

На основу постигнутих једриличарских резултата, из сагласност и АК који нису 

присутни на седници, донета је одлука да се предложи УО ВСС да за најбоље 

пилоте једриличаре у 2018.години прогласи: 

1.Зоран Френц, АК „Ваја“ Београд 

2.Бранко Благојевић, АК „Михајло Петровић“ Краљево 

3.Милан Петковић, АК „Београд“ 

 

Зоран Френц и Бранко Благојевић учествовали су на 35. Светском једриличарском 

првенству, од 28.јула до 11.августа 2018.године у Чешкој и у оштрој 

конкуренцији 76 пилота такмичара облетели све дуге брзинске прелете и 

постигли за наше услове добре резултате, 16.место и 41.место.  

Милан Петковић је јануара месеца 2018.године у Аустралији поставио четири 

нова државна рекорда која су верификована. 

 

Тема бр.7 

Једриличарске значке као симбол летачког успеха и подстрек за постизања што 

бољег и квалитетнијег летења, као традиционално знамење у целом 

једриличарском свету,  поново су код нас уведене доношењем Правилниак о 

стицању и освајању једриличарских значака и диплома: основне значке пилота 

једрилице, сребрне значке, златне значке и златне значке с адијамантима. 

Најпре су издате значке „Ју“ свим пилотима који су испунили услове ранијих 

година, а који су документовани у Ваздухопловном савезу Југославије и којима 

нису раниеј издате освојене значке. Почело се и са издавањем диплома и значака 

„СРБ“ по новом Правилнику. Комплет свих значака обезбедили смо уз помоћ 

Ненада Исаковића, који је исте финансирао – зато му захваљујемо. 

 

Тема бр.8 

На основу дугогодишње активности од 60 година у ваздухопловном 

једриличарству, као наставник летења, врхунски такмичар десет пута првак 

државе у једриличарству, и више пута учесник на светским и европским 

првенствима, предлажемо да УО ВСС донесе одлуку да се Живи Френцу додели 

Златна плакета ВСС. 

 

Тема бр.9 

Ради успешног рада једриличарске комисије на спровођењу задатака активирања 

једриличарства у наредном периоду, усвојен је предлог да се предложи 

Председнику ВСС да УО ВСС именује нову комисију за ваздухопловно 



једриличарство у саставу: Мирослав Исаковић – председник комисије, Миодраг 

Бугарчић, члан, Горан Савић, члан, Горан Вуковић, члан и Слободан Ђуровић, 

члан. Сви именовани су наставници ваздухопловног једриличарства. 

 

Тема бр.10 

Ради успешног рада УО ВСС и даљег развоја ваздухопловног једриличарства, 

предлажемо Председнику ВСС да кооптира у УО ВСС Ивана Филка, инструктора 

летења. 

Задњих година УО ВСС у свомe саставу није имао квалификованог пилота 

једриличара са дугим искуством што је условило недовољну пажњу за активности 

ваздухопловног једриличарства као једне од основних делатности ВСС. 

 

Београд, 23.октобар 2018. 

 

Председник Комисије за ваз.једриличарство 

Мирослав Исаковић 

 

 

 

 

 

 

 


