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ЧЛАНОВИМА 
ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

     

КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР НЕПОСРЕДНИХ ОРГАНИЗАТОРА ДРЖАВНИХ ПРВЕНСТАВА,  
МЕЂУНАРОДНИХ ФАИ ТАКМИЧЕЊА ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ,  И ДРУГИХ 
ВАЗДУХОПЛОВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈЕ ЋЕ БИТИ УВРШTЕНЕ У ЗВАНИЧНИ 
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ВСС ЗА 2022. ГОД.  
 

У складу са чланом 49. Статута ВСС, ВС Србије расписује Конкурс за 
избор непосредних организатора државних првенстава, светских купова, 
међународних отворених такмичења и осталих такмичења која ће чинити 
календар активности ВСС у 2022. години. 

 
УСЛОВИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ОБЕЗБЕДЕ НЕПОСРЕДНИ ОРГАНИЗАТОРИ 

ТАКМИЧЕЊА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА  
 

 За одржавање такмичења за које конкурише, непосредни организатор 
је дужан да обезбеди следеће услове: 
 
1. Аеродром, летилиште, терен, организационе, техничке и остале услове за 

квалитетно и безбедно спровођење такмичења. 
2. Смештај, исхрану, путне трошкове и прописане дневнице за службена лица 

на такмичењу у складу са Општим спортским правилником ВСС. 
3. Да са ВСС потпише уговор о непосредној организацији такмичења (за 

Државна првенства). 
 

 
 УСЛОВИ КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ВСС ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА  
 

За одржавање такмичења, ВСС ће обезбедити следеће: 
1. Трошкове пута и прописане дневнице за Делегата и судије (одређене од 

стране УО ВСС) – за Државна првенства. 
2. Спортске медаље и пехаре за победнике такмичења - за Државна 

првенства. 
3. Прибављање одобрења од надлежних државних органа за одржавање  

такмичења - за Државна првенства. 
4. Стручну помоћ непосредним организаторима у организовању и одржавању 

такмичења. 
5. Уговор између ВСС и непосредног организатора такмичења, о одржавању и 

спровођењу такмичења (за Државна првенства). 
6. Објављивање информације о такмичењу у електронској као и  у штампаној 

форми у годишњем билтену. 

Београд, 15. октобар 2021. г. 



7. Извршење девизног трансфера таксе Међународној вадухопловној 
федерацији за ФАИ категорисана такмичења, након уплате непосредног 
организатора на рачун ВСС-а. 

 
 
 ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС  
 
 Сваки клуб, члан ВСС, може да конкурише за организацију једног или 
више такмичења из овог конкурса.   

У пријави треба  навести све услове које непосредни организатор 
обезбеђује за организовање и одржавање такмичења за које конкурише као и  
јасно назначен ранг такмичења за који се конкурише. 

 
Рок за достављање пријава на прописаном обрасцу у Прилогу 

Конкурса је   31. ОКТОБАР 2021.године.  за нелетачке спортове.  
 
Рок за достављање пријава на прописаном обрасцу у Прилогу 

Конкурса је   15. НОВЕМБАР 2021.године.  за летачке спортове.  
 
 
Управни одбор ВСС ће на основу испуњених услова из овог Конкурса и 

предлога надлежне комисије/координатора, донети одлуку о поверавању 
организације клубу који је конкурисао.  

 
 Пријаве и попуњене ФАИ апликације по овом Конкурсу треба послати 
искључиво Канцеларији ВСС у горе наведеном року на адресу: 11000 
Београд, Узун Миркова 4/1, или путем електронске поште на адресу: 
office@vss.rs    
      

С поштовањем, 
     ВАЗДУХОПЛОВИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
 генерални секретар 
 Жељко Овука 
 
 
Прилог: образац пријаве  


