
ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ СРБИЈЕ

П Р А В И Л Н И К
О ВАЗДУХОПЛОВНИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАМА

Београд, 23.4.2013. године



На основу члана 51. а у вези са чланом 86. Статута Ваздухопловног
савеза Србије од 22. 12. 2011. године, Управни одбор Ваздухопловног савеза
Србије, на 6.седници одржаној 23.4.2013. године, усвојио је

П Р А В И Л Н И К
О ВАЗДУХОПЛОВНИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАМА

Опште одредбе

Члан 1.

Ваздухопловни савез Србије (у даљем тексту ВСС) утврђује државне
Репрезентације Републике Србије у свим гранама ваздухопловних спортова које
у склопу својих делатности развија (у даљем тексту: Репрезентација), а који су
признати и нормирани одговарајућим правилницима Међународне
ваздухопловне федерације - ФАИ.

Састав Репрезентације
Члан 2.

Репрезентацију сачињавају такмичари у одређеним гранама
ваздухопловних спортова или дисциплина и  руководство Репрезентације.

Такмичари - Репрезентативци
Члан 3.

Такмичари - Репрезентативци су они спортисти које у Репрезентацију
одреди Управни одбор ВСС, а на предлоге Ваздухопловно-спортских комисија
(у даљем тексту: Комисија) и Селектора.

Статус активног Репрезентативца траје до завршетка такмичења за које је
одређен, а сам назив Репрезентативац у одређеном спорту спортиста задржава
трајно.

Кандидат за члана Репрезентације

Члан 4.

Кандидат за члана државне Репрезентације је онај спортиста кога Управни
одбор Ваздухопловног савеза Србије одреди својом Одлуком на Предлог
Комисије или Селектора и уврсти на Списак ширег састава Репрезентације.



Руководство Репрезентације
Члан 5.

Руководство Репрезентације сачињавају: Директор, Селектор, Тренер и
Тим лидер, а по потреби и друго стручно - техничко особље.

План и програм рада Репрезентације
Члан 6.

Рад Репрезентације одвија се по прихваћеном Плану и програму рада
Репрезентације.

План и програм рада Репрезентације израђује и предлаже руководство
Репрезентације или Комисија, одобрава Колегијум којег сачињавају
Председник ВСС, Генерални секретар ВСС и Директор Репрезентације, а усваја
Управни одбор ВСС.

План и програм рада Репрезентације је прихваћен пошто га усвоји
Управни одбор ВСС. Уколико се План и програм рада Репрезентације мора
почети спроводити пре него што га је усвојио Управни одбор, исти се сматра
прихваћеним по одобрењу од стране Колегијума, а Управни одбор га усваја
накнадно. Уколико Управни одбор донесе одлуку о изменама Плана и програма
који се већ почео спроводити, рад Репрезентације наставиће се одвијати по
измењеном Плану и програму.

Директор Репрезентације

Члан 7.

Директор Репрезентације је организациона, управна и наредбодавна особа
која је на челу Репрезентације.

Директора Репрезентације бира и именује Управни одбор ВСС.

На предлог Директора Репрезентације Управни одбор ВСС или Генерални
секретар одређују Тим лидера Репрезентације.

Директор почиње вршити своју дужност након потписивања Уговора са
ВСС.

Директор је за свој рад одговоран Генералном секретару и Управном
одбору ВСС.



Директор Репрезентације изврашава дужност док не заврши спровођење
прихваћеног Плана и програма рада Репрезентације или док Управни одбор из
оправданих разлога не одлучи другачије.

На место Директора Репрезентације може бити именована особа:

 која има неоспорни капацитет за успешно обављање истог посла,
 која има пословно-финансијско искуство и способности,
 која има искуство у маркетингу,
 која је непристрасна,
 која ради у интересу српског спорта и ВСС.

Директор Репрезентације обавезан је :

 да води бригу о максимално коректном извршавању свих обавеза
према Спонзору које су утврђене Уговором између Спонзора и ВСС, а
које је ВСС преузео потписивањем истог Уговора;

 да води бригу о документовању свих извршених обавеза према
спонзору путем видео или фото записа и о томе редовно преко
Канцеларије ВСС извештава Спонзора;

 да преко канцеларије ВСС редовно извештава медије о раду
Репрезентације и свим осталим битним чињеницама;

 да правовремено прибави финансијска средства као и све остало
потребно за неометан рад Репрезентације, а према прихваћеном
Плану и програму рада Репрезентације;

 да координирано са канцеларијом ВСС спроводи маркетиншку и
медијску промоцију у сврху унапређења Репрезентације;

 да поштује и придржава се Статута и Општег спортског правилника
ВСС (у даљем тексту: ОСП);

 да доприноси угледу српског спорта и ВСС;
 да сарађује са осталим члановима руководства Репрезентације,

Генералним секретаром и Управним одбором ВСС;
 да након сваког ФАИ1 такмичења на којем је учествовала

репрезентација ВСС, у року од 30 дана, напише извештај о свом раду
везаном за репрезентацију.

Селектор репрезентације
Члан 8.

Селектор предлаже Управном одбору ВСС састав ширег и такмичарског
дела Репрезентације, води бригу о систему селекције и припремама
Репрезентације, а у складу са прихваћеним Планом и програмом рада
Репрезентације.

Селектора за сваку грану спорта и дисциплине именује Управни одбор ВСС
на основу предлога одговарајуће Комисије.



Селектор почиње вршити своју дужност након потписивања Уговора са
ВСС.

Селектор је за свој рад одговоран Директору Репрезентације, Генералном
секретару и Управном одбору ВСС.

Селектор се по правилу именује на време од четири године или док
Управни одбор из оправданих разлога, а на предлог надлежне Комисије, не
одлучи другачије.

Селектор не може бити Репрезентативац такмичар, осим у случају када УО
ВСС донесе другачију одлуку из оправданих разлога.

На место Селектора Репрезентације може бити именована особа која:

 добро познаје ситуацију у својој грани ваздухопловног спорта,
 је неоспорни стручњак у својој грани ваздухопловног спорта,
 има неоспорни капацитет за успешно обављање истог посла,
 је непристрана,
 ради у интересу српског спорта и ВСС.

Селектор Репрезентације у обавези је:

 да прихвати и извршава обавезе према Спонзору с којим је ВСС
потписао Уговор о спонзорству,

 да стално прати активност, резултате и развој такмичара у својој
грани ваздухопловног спорта,

 да познаје правилнике и законе који се односе на грану
ваздухопловног спорта у којој је селектор,

 да познаје вишегодишњи развојни пут појединог такмичара и да
у рад Репрезентације укључује перспективне младе спортисте,

 да води бригу о тимском раду Репрезентације и о правилном
формирању Репрезентације,

 да поштује и придржава се Статута и ОСП ВСС,
 да доприноси угледу српског спорта и ВСС,
 да сарађује са осталим члановима рукоруководства Репрезентације,

Генералним секретаром и Управним одборм ВСС.
 да након сваког ФАИ1 такмичења на којем је учествовала

репрезентација ВСС, у року од 7 дана, напише извештај о свом раду
везаном за репрезентацију.



Тренер Репрезентације
Члан 9.

Тренер или тренери по дисциплинама, сегментима и фазама су искључиво
стручне особе чији је основни задатак да све Репрезентативце доведу до
максималног нивоа спортских знања и вештина како би се на такмичењу
постигао што бољи резултат.

Тренер или тренери могу се именовати за разне дисциплине или чак
сегменте дисциплина, а могу бити: из редова чланства ВСС, особе које нису
чланови ВСС као и страни држављани.

Тренера одређује Управни одбор ВСС, а на предлог одговарајуће Комисије,
Директора, Селектора, Генералног секретара, чланова Репрезентације или
Управног одбора.

Тренер почиње вршити своју дужност после потписивања Уговора са ВСС.
Тренер је за свој рад одговоран Директору репрезентације, Генералном
секретару и Управном одбору ВСС. Тренер за свој рад може бити плаћен, о
чему одлуку доноси Управни одбор ВСС на предлог Директора или Генералног
секретара, уз претходну сагласност Генералног секретара, и према
расположивим финансијским могућностима ВСС.

Тренери су у свом послу обавезни примењивати научно утемељене
поступке тренерског рада усклађујући их са личним искуством и искуствима
других опште признатих стручњака из дотичне гране ваздухопловног спорта.

На место тренера Репрезентације може бити именована особа која:

 је неоспорни стручњак у својој грани ваздухопловног спорта,
 има педагошко искуство у раду са спортистима,
 има неоспорни капацитет за успешно обављање истог посла,
 је непристрана,
 ради у интересу српског спорта и ВСС.

Тренер Репрезентације обавезан је:

 да прихватии и извршава обвезе према Спонзору с којим је ВСС
потписао Уговор о спонзорству,

 да спроводи активности Репрезентације према прихваћеном Плану и
програму рада Репрезентације,

 да познаваје Бодовну листу своје гране ваздухопловног спорта и
начин израчунавања бодова,

 да у рад Репрезентације укључује перспективне младе спортисте,
 да води бригу о правовременом темпирању форме припремљености

репрезентације,
 да поштује и придржава се Статута и ОСП ВСС,



 да доприноси угледу српског спорта и ВСС,
 да сарађује с осталим члановима руководства Репрезентације,

Генералним секретаром и Управним одбором ВСС.
 да након сваког ФАИ1 такмичења на којем је учествовала

репрезентација ВСС, у року од 7 дана, напише извештај о свом раду
везаном за репрезентацију.

Репрезентативци и кандидати за репрезентацију

Члан 10.

Такмичари Репрезентативци и кандидати за Репрезентацију су
најистакнутији представници српског ваздухопловног спорта у својој грани.

Репрезентативци су дужни да воде рачуна о достојном представљању своје
државе и својим часним спортским понашањем на спортском терену и изван
њега и да буду пример свим спортистима у земљи и иностранству.

Репрезентативце именује Управни одбор ВСС на предлог Селектора или
Комисије, на основу ранг листе кандидата за Репрезентацију.

Кандидате за Репрезентацију именује Управни одбор ВСС на предлог
Селектора или Комисије, на основу ранг листе и оцене перспективности
појединог ваздухопловног спортисте.

Кандидат за Репрезентацију постаје Репрезентативац доношењем
одговарајућег акта од стране Управног одбора ВСС. За свој рад
Репрезентативци су непосредно одговорни руководству Репрезентације,
односно Генералном секретару и Управном одбору ВСС.

Репрезентативац престаје бити активан Репрезентативац Одлуком
Управног одбора ВСС или истеком рока предвиђеног актом о именовању.

Репрезентативцем или Кандидатом за Репрезентацију може бити
именована особа:

 која има неоспорне спортске резултате у одговарајућој грани
ваздухопловног спорта, што је потврђено и видљиво у службеним
извештајима,

 која својим досадашњим радом није нарушила углед ваздухопловног
спорта, ОСП и Статута ВСС,

 која поседује такмичарску дозволу ФАИ коју издаје ВСС у складу са
Правилником о такмичарским дозволама ВСС,

 која је држављанин Републике Србије,
 која је мотивисана за учествовање на такмичењима и сопствени



развој у спортском смислу,
 која је спремна и способна за тимски рад.

Репрезентативац је обавезан:

 да учествује на Државном првенству,
 да учествовује на такмичењима у иностранству на која га упути ВСС,
 да учествовује на организованим припремама према прихваћеном

Плану и програму рада Репрезентације за текућу годину,
 да прихвати и извршава обавезе према Спонзорима који су са ВСС

потписали Уговор о спонзорству,
 да на припремама и наступима у потпуности извршава све обавезе

које од њега захтевају чланови руководства Репрезентације, сваки по
својој надлежности,

 да поштује и придржава се ОСП и Статута ВСС,
 да није дисциплински кажњаван од стране дисциплинских органа

ВСС,
 да својим деловањем не угрожава интересе и углед ВСС;
 да доприноси угледу српског спорта и ВСС,
 да својим активностима не угрожава способност наступа у

репрезентацији,
 да се труди да постигне максимално могућ добар такмичарски

резултат, водећи при томе рачуна о сопственој и безбедности
осталих учесника на такмичењу,

 да приликом иступања у јавности поштује углед и интересе
ВСС,

 да не рекламира спонзоре који нису потписали уговор са ВСС.

Остало стручно особље

Члан 11.

Управни одбор ВСС или Генерални секретар може за рад са
Репрезентативцима ангажовати психолога, лекара, помоћно тренерско или неко
друго стручно особље.

Подмирење трошкова Репрезентације
Члан 12.

Трошкови припрема и наступа Репрезентације подмирују се делом из
наменских средстава ВСС добијених из буџета, делом средствима од матичног
клуба спортисте, делом из средстава које прикупи руководство Репрезентације
маркетиншким и другим активностима, а на основу усвојеног Плана и програма
рада Репрезентације.



Руководство Репрезентације је дужно да након сваког наступа
Репрезентације у року од седам дана достави Извештај о раду и Финасијски
извештај за последњи наступ Репререзентације надлежној Комисији и
Генералном секретару преко канцеларије ВСС.

Маркетиншка активност
Члан 13.

Репрезентација из поједине гране ваздухопловног спорта може средства за
спровођење прихваћеног Плана и програма прикупљати сопственом
маркетиншком активношћу.

Маркетиншку активност спроводи и усклађује Директор репрезентације,
сарађујући са Генералним секретаром и Управним одбором ВСС.

Сви финансијски и правни послови везани за маркетиншку активност воде
се преко канцеларије ВСС и Генералног секретара ВСС.

О испуњавању свих обавеза ВСС и чланова Репрезентације произашлих из
маркетиншке активности, бригу воде Директор Репрезентације, Генерални
секретар и Управни одбор ВСС а непосредно је одговоран Директор
Репрезентације.

Спонзори

Члан 14.

Све послове везане за Спонзоре води и за њих је одговоран Генералном
секретару ВСС Директор репрезентације, сарађујући са Генералним секретаром
и Управним одбором ВСС.

Овлашћено лице ВСС са Спонзором потписује Уговор којим се утврђују
права и обвезе уговорних страна.

Све обавезе које је ВСС преузео потписивањем спонзорског Уговора
морају се извршавати максимално коректно, што је потребно документовати и
Спонзора о томе редовно извештавати преко Канцеларије ВСС. Налажење
Спонзора и договарање права и обавеза без координације с ВСС није
дозвољено. Спонзорства уговара искључиво ВСС.

Веб страница ВСС је службена и једина веб страница преко које ће се
оглашавати спонзори с којима ВСС потпише Уговор.



Медији

Члан 15.

Све наступе у медијима везане за сваку поједину Репрезентацију
припрема и усклађује Директор Репрезентације сарађујући са Генералним
секретаром ВСС.

Наступи у медијима без координације с ВСС-ом нису дозвољени.

Признавање статуса

Члан 16.

Основа за признавање статуса спортисте је спортски резултат.

На темељу спортског резултата и правоваљаног Захтева за
категоризацију, спортиста остварује права у складу са Правилником о
категоризацијама Спортског савеза Србије.

Одећа и опрема

Члан 17.

Врсту радне и свечане одеће и визуелни идентитет за све чланове
Репрезентације прописује Канцеларија ВСС на предлог Директора
репрезентације.

На радној и свечаној одећи мора бити истакнут грб Републике Србије,
натпис „Serbia“ и знак ВСС.

Задужену опрему (одећа, обућа, тренерке и остало) члан Репрезентације
задржава и одржава две године колико је рок трајања, а уколико у
међувремену престане бити члан Репрезентације, обавезан је да задужену
опрему уредно врати ВСС, уколико то другачије није одређено.

Уговори

Члан 18.

Руководство Репрезентације, Репрезентативци такмичари као и остало
стручно-техничко особље, обавезни су да са ВСС потпишу Уговор којим се
утврђују норме, обавезе и права која проистичу из овог Правилника, Општег



спортског правилника ВСС и других Одлука и закључака надлежних органа и
тела ВСС у вези с Репрезентацијама у ваздухопловним спортовима.

Све уговоре припрема и утврђује ВСС.

Повреда кодекса

Члан 19.

Ако се недолично понаша на припремама, наступима, на терену или ван
њега, ако се не залаже у пружању највећег доприноса бољем резултату, ако
својим поступцима угрожава сопствену способност за наступ или омета друге
спортисте из своје или туђе екипе - репрезентативца може суспендовати и
удаљити из састава Репрезентације Селектор, Директор, Тим лидер
репрезентације или Генерални секретар до одлуке Управног одбора.

Ступање на снагу
Члан 21.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења Одлуке.

Ваздухопловни савез Србије
председник Управног одбора

_______________________
Лабуд Булатовић


