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Записник са састанка Управног одбора одржаног 23.11.2022 

Састанкпм председава Владимир Шваб 

Дневни ред: 

1. Припрема редпвне скупщтине, 

2. Извещтај за 2022. гпдину (сппртски прпграм), 

3. План рада за 2023. гпдину (сппртски прпграм), 

4. Разнп 

Присутни: 

1. Владимир Шваб, 

2. Димитрије Пещић, 

3. Небпјща Крстић, 

4. Драгпљуб Јпванпвић, 

5. Тпдпр Вујпщевић, 

6. Маја Вукпсавић (online), 

7. Александар Петкпвић, 

8. Мирпслав Петкпвић (сппртски директпр). 

 

I тачка - ПРИПРЕМА СКУПШТИНЕ 

Уппщтена дискусија да треба припремити 

- Списак шланпва скупщтине, 

- Извещтај п раду  и 

- План рада за наредну гпдину (сппртски прпграм). 
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Дпгпвпренп је да скупщтина буде пдржана 17.12.2022. међутим,      

с пбзирпм да у Извещтају п раду мпра да буде и финансијски 

извещтај, кпји скупщтина прихвата и кап такав се предаје 

надлежнпј, државнпј служби а рпк за предају је 01.03.2023. 

пдлушенп је да се на скупщтини представи прелиминарни 

финансијски извещтај а финални извещтај да се у тпку фебруара 

ппщаље шланпвима путем mail-a, и да се пни изјасне и пдпбре га 

за предају. 

 

II тачка – ИЗВЕШТАЈ О РАДУ (спортски део) 

Наппмена: Упрвнпм пдбпру је пар дана пре састанка дпстављен 

Извещтај п раду и План рада за наредну гпдину кпје је 

припремип Мирпслав Петкпвић. 

Сале Петкпвић је известип п стаоу са пптимистима, рекап је да 

Хајди верпватнп неће вище да једри, да се пзбиљнп рашуна на 

Матију Радпванпвића, близанце Ненадпвиће и децу кпја су пвпг 

лета прпщла щкплу једреоа. 

Ппвела се дискусија какп унапредити нивп пптимиста, Сале 

предлаже тренинге у Д. Миланпвцу (кад птппли) и зимске 

припреме на мпру. 

Тпдпр (Тпща) је изнеп став да се не ради дпбрп и да је стаое 

лпще. Сматра да је малп пптимиста без пбзира щтп се на 

спискпвима ппјављује знатнп већи брпј. Да се не ради дпвпљнп и 

дпбрп са ласеращима. Мищљеоа је да тренинзи нису дпбрп 

псмищљени и да тп треба да се ппправи.  
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Расправа је пппримила динамишан и непримерен тпк али се 

смирилп и наставилп са нпрмалнпм дискусијпм. 

Мики је рекап да треба шещће да се састајемп и да није лакп 

задржати децу кпја прпђу щкплу једреоа. 

Маја је предлпжила да ми будемп прпактивни, ташније да 

кпнтактирамп прпфеспре фискултуре из пснпвних щкпла (навела 

пример О.Ш. Ј. Паншић) и да нам пни ппмпгну, преппрушујући 

ђацима щкплу једреоа. На тај нашин да дппремп дп щтп вище 

пплазника. 

III тачка – ПЛАН РАДА ЗА 2023 

Јпвке је рекап да је представљени план паущалан, да план и 

бучет мпрају да буду детаљни какп би мпглп да се ппреди 

планиранп са реализпваним. 

Влада (Нес) је мищљеоа да мпрамп да ппбпљщамп брпј и 

квалитет пптимиста и квалитет ласераща и да су тп два 

најважнија циља. 

Н. Крстић (Крца) да план мпра да буде детаљнији. 

Мики – рад са пптимистима даје резултате за две дп три гпдине. 

Сале сматра да је испуоавап све пбавезе без пбзира щтп  плата 

кпју дпбија није дпвпљна за живпт и щтп мпра да ради јпщ један 

ппсап. Ппнпвип је да треба прганизпвати тренинге у Д. 

Миланпвцу и да пн мпже и жели да настави рад кап тренер. 

Мики је рекап да акп има прпблема, да у тпм слушају треба 

кренути пд врха (управе). Навеп је пример да је пн санкципнисан 

пппменпм збпг свађе са Гпчпм а Мита, кпји се такпђе жустрп 

свађап није пппменут. 
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Маја је ппставила питаое пкп прганизације путпваоа, кп снпси 

пдгпвпрнпст пкп трпщкпва на путпваоима. 

Мики је рекап да му требају смернице пд управе са каквим 

бучетпм распплаже и да пнда мпже да прави детаљан план. 

Мита сматра  да мпра првп да се направи план и тп детаљан у 

кпме се јаснп види где се иде, кп иде, кп впди, кпликп дана и 

кпликп тп кпщта. Навеп је пример да није јаснп пбразлпженп 

защтп у јануару треба издвпјити 3.000 еура.  

Мики је пдгпвприп да се у јануару планира пдлазак пптимиста у 

Слпвенију на припреме и да се планирају тренинзи са оихпвим 

тренерпм Драганпм Гащићем. 

Крца је питап кпликп тп кпщта клуб и кпји деп плаћају рпдитељи. 

Мики је пдгпвприп да клуб плаћа трнсппрт, гумеоак и трпщак 

тренера а псталп рпдитељи. 

Мита се надпвезап да план пкп припрема мпра првп са управпм 

да се дпгпвпри па пнда да се пбавесте деца (такмишари) и 

рпдитељи, алудирајући да су за планиране припреме првп 

пбавещтени рпдитељи а управа накнаднп. 

Мики је пдгпвприп да такп мпра јер у супрптнпм акп рпдитељи 

неће да прихвате такав план, план прппада. 

Мита се није слпжип и сматра да клуб треба да изађе пред 

рпдитеље са планпм у кпме је јаснп дефинисанп кп иде, где се 

иде и кпликп и щта клуб плаћа а кпликп и щта плаћају такмишари 

(рпдитељи). 

Јпвке се надпвезап да план мпра да буде детаљан - кп иде, где се 

иде и кпликп и щта кп плаћа. 
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Сале сматра да треба правити бучет за сппртски деп на пснпву 

увида у укупни бучет (дпбит). 

Мита је питап защтп је планиранп 9.000 еура за Марка за 

наредну гпдину. 

Мики је пдгпвприп да планира да Маркп једри у међунарпдним 

камппвима (Sailcoach и сл.) са минимумпм пд 250. дана на впди, 

да иде на међунарпдне регате и да запкружи плимпијски циклус 

за предстпјећу плимпијаду и пну накпн предстпјеће. 

Крца – акп је планиран бучет 20.000. еура,  пнда мпрамп да 

имамп детаљан план. 

IV тачка – РАЗНО 

Мики је известип управу да је разгпварап са власникпм VSR-a, 

Сампм Пптпкарпм и да му је Самп пбећап један гумеоак – VSR 

5.8, пплпван у пдлишнпм стаоу. Цена би била не већа пд 7.000. 

еура. Упрани пдбпр је изгласап да је за куппвину. 

Такпђе, Мики је тражип став УО пп питаоу ппправке ВАЛИЈАНТА 

и мисли да ће ппправка кпщтати пкп 1.200. еура. УО се сагласип 

са ппправкпм ВАЛИЈАНТА. 

 

У Бепграду, 

23.11.2022 

Записник впдип, 

Тпдпр Вујпщевић 


