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ПРАВИЛНИК
О ДОЗВОЛИ ЗА СЕЗОНУ

-

новембар 2017 -

На основу члана 100. Став 2. Тачка 4. Закона о спорту, члана 51. Тачка 1.
Статута Ваздухопловног савеза Србије, Управни одбор Ваздухопловног
савеза Србије на седници одржаној 29. новембра 2017. донео је

ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА СЕЗОНУ
Члан 1.
Сви ваздухопловни клубови/удружења, који учествују у ваздухопловно
спортским приредбама у складу са чланом 7. Општег спортског
правилника, у одређеној такмичарској сезони, могу да учествују само ако
су добили Дозволу за сезону.
Члан 2.
Дозволу за сезону издаје Ваздухопловни савез Србије (у даљем тексту:
ВСС), односно Општа спортска комисија ВСС (у даљем тексту: ОСК).

Члан 3.
Дозволу за одређену такмичарску сезону може добити клуб који испуњава
опште услове за бављење спортским активностима и спортским
делатностима,
у
погледу
спортских
критеријума,
обезбеђене
инфраструктуре, затим персоналних и административних, те правних
критеријума, који су прописани Законом и одговарајућим подзаконским
актима, Статутом ВСС, Општим спортским правилником ВСС и другим
општим актима ВСС, као и следеће посебне услове:
-да нема неизмирених финансијских обавеза према ВСС и његовим
органима и телима;
-да нема неизмирених обавеза према другим клубовима, спортистима или
тренерима/инструкторима по одлукама Сталног спортског Арбитражног
суда при Спортском савезу Србије;
-да нема неизмирених обавеза по одлукама надлежног дисциплинског
органа ВСС;

-да прихвата Кодекс понашања ВСС.

Члан 4.
Клубови који се такмиче у ваздухопловно спортским приредбама ВСС,
обавезни су да Општој спортској комисији ВСС поднесу захтев за добијање
Дозволе за сезону најкасније до 31.марта такмичарске сезоне за коју се
тражи Дозвола за сезону.
Члан 5.
Достављањем захтева за издавање Дозволе, клуб аутоматски подноси
захтев за све екипе и индивидуалце клуба које је пријавио за учешће у
ваздухопловно спортским приредбама ВСС.
Члан 6.
Уз Захтев за издавање Дозволе за сезону, клуб доставља попуњен Упитник
за књигу чланова ВСС.
Захтев за издавање такмичарских дозвола који сваки клуб подноси ВСС-у
за своје такмичаре, биће одбијен уколико клуб нема Дозволу за сезону.
Општа спортска комисија, дужна је да достави канцеларији ВСС списак
клубова који не испуњавају опште и/или посебне услове за издавање
Дозволе, као и да о томе обавесте клубове путем званичног сајта ВСС и
званичних мејлинг листа ВСС.
Члан 7.
Образац захтева за издавање Дозволе прописује Општа спортска комисија
ВСС.
Члан 8.
Општа спортска комисија ВСС издаје Дозволу за сезону само у случају
испуњености свих општих и посебних услова за њено издавање, а
најкасније 7 дана од подношења захтева за издавање Дозволе за сезону.

Члан 9.
Издате Дозволе за сезону ВСС објављује на интернет страници
Ваздухопловног Савеза Србије, а важе од момента објаве до краја
такмичарске сезоне за коју су издате.

Издата Дозвола за сезону клубу, аутоматски важи за све екипе клуба и
индивидуалне такмичаре за које је клуб поднео захтев за издавање
Дозволе за сезону.
Члан 10.
У случају да клуб не поднесе благовремено захтев за добијање Дозволе за
сезону или захтев не буде поднешен сходно одредбама овог Правилника,
те услед тога не добије Дозволу за сезону, односно његов захтев за
издавање Дозволе за сезону буде правоснажно одбијен, не може се
такмичити у такмичарској сезони за коју није добио Дозволу за сезону.
Клубовима којима је у моменту подношења захтева за издавање Дозволе
за сезону, односно до доношења одлуке по тој молби, престао статус члана
ВСС, захтев ће бити одбачен као недозвољен.

Члан 11.
На одлуку надлежног органа о одбијању захтева за издавање Дозволе за
сезону, клуб који је поднео захтев, може изјавити жалбу Управном одбору
Ваздухопловног савеза Србије у року од 3 (три) дана рачунајући од дана
достављања.
Против одлуке Управног одбора ВСС-а, којом је одбијена жалба на одлуку
надлежног органа о одбијању издавања Дозволе за сезону, може се, у року
од 30 дана од дана достављања поднети ревизија Сталном спортском
арбитражном суду при Спортском савезу Србије.
Клуб који није користио редовни правни лек из става 1. овог члана, не
може поднети ванредни правни лек из става 2. овог члана.
Када Стална спортска арбитража при Спортском савезу Србије нађе да је
ревизија основана, може усвојити ревизију и преиначити побијану одлуку
или да
укине у целини или делимично одлуку првостепеног и
другостепеног органа или само одлуку другостепеног органа и предмет
врати на поновно одлучивање истом органу.
Арбитражна одлука донета по ревизији
странке.

је коначна и обавезујућа за

Подношење ревизије не одлаже извршење правноснажне одлуке.

Члан 12.
На захтев за издавање Дозволе за сезону, из члана 4 и жалбу на одлуку о
одбијању молбе за издавање Дозволе за сезону, из члана 11. Став 1. плаћа
се чланарина у висини одређеној Одлуком о висини чланарине ВСС.

Члан 13.
Аутентично тумачење овог Правилника даје Управни одбор ВСС, на основу
поднетог писаног захтева заинтересованог.

Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања на сајту ВСС.

Председник ВСС
Лабуд Булатовић

