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На основу члана 51. Статута Ваздухопловног савеза Србије од 22. 12.
2011. године и Правилника о критеријумима за категоризацију спортиста
Министарства омладине и спорта РС, Управни одбор ВСС, на 5.седници
одржаној 21.марта 2013.године усвојио је

ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ВРХУНСКИМ СПОРТИСТИМА ВСС

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се услови, критеријуми, рокови и поступак
одређивања листе врхунских спортиста који стичу право на доделу и
остваривање стипендија, које додељује  Републички министарство надлежно за
спорт, а које се исплаћују преко Ваздухопловног савеза Србије.

Члан 2.

Право на стипендију имају врхунски спортисти који:
 редовно тренирају,
 наступају на такмичењима и испуњавају обавезе према Репрезентацији

Србије, односно наступају на међународним такмичењима предвиђеним
програмом рада Савеза,

 су у протеклој календарској години стекли звање врхунског спортисте на
основу Правилника о критеријумима за категоризацију врхунских
спортиста Спортског савеза Србије (Заслужни спортиста, Спортиста
међународног разреда и Спортиста савезног разреда),

 којима није изречена мера забране такмичења,
 је спортиста члан клуба који је члан Ваздухопловног савеза Србије и има

издату спортску дозволу,
 се не бави професионално спортским активностима, односно нема

закључен Уговор о раду или други Уговор по којем остварује приходе од
спортске организације по основу бављења спортом,

 поштује принципе спортског духа и морала као и законску регулативу из
области спорта и позитивне законске прописе.

Члан 3.

Изузетно од члана 2. право на остваривање стипендије имају и врхунски
спортисти који у периоду за који су одређени да примају стипендију не
тренирају и не наступају на такмичењима због повреде и боловања или због
трудноће и неге детета.

Право на стипендију из претходног става не припада спортисти, уколико
као спортиста остварује право на одговарајућу накнаду по прописима
Републике Србије.
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Члан 4.

Спортисти који стичу право на стипендију одређују се Ранг листом коју
утврђује Управни одбор на основу Републичке категоризације спортиста,
постигнутих резултата и процене о могућностима спортисте за постизање
врхунских резултата.

Најбољи категорисани спортиста из сваке ваздухопловне спортске гране,
по Ранг листи из става 1. који испуњава услове Министарства омладине и
спорта, аутоматски ће бити предложен за стицање стипендије.

Члан 5.

Ранг листа спортиста по којој се утврђују они спортисти Ваздухопловног
савеза Србије који примају стипендију утврђује се на основу остварених бодова
који се израчунавају помоћу следећа четири (4) параметра:

RLB = T + M + R + G

RLB – ранг листа бодови
T - такмичења бодови
M - медаље бодови
R - рекорд бодови
G - године живота бодови

1. Такмичења на којима је остварен врхунски резултат
За сваког кандидата се узимају његова 3 најуспешнија такмичења у протекле 3
године која морају бити следећег нивоа:

1.1. светско првенство коефицијент 1,00
1.2. европско првенство коефицијент 0,95
1.3. светски куп (укупно) или

суперфинале светског купа коефицијент 0,85
1.4. светске ваздухопловне игре коефицијент 0,80
1.5. балканско првенство

или првенство југоисточне Европе коефицијент 0,70
1.6. државно првенство коефицијент 0,60
1.7. државна лига (укупно) коефицијент 0,50

Бодови по такмичењу се добијају тако што се узима у обзир освојено
место и број такмичара на такмичењу. Максималан број бодова по такмичењу је
100.

Државна лига из става 1.мора да се састоји најмање из 3 сусрета (кола).
Број такмичара на такмичењима која се састоје из више сусрета (светски

куп или домаћа лига, односно такмичења на којима се коначан пласман добија
збиром резултата), добија се израчунавањем просечног броја учесника по
поједничном одржаном такмичењу, у односу на укупан број одржаних
такмичења у светском купу или домаћој лиги.

Т = (∑ ((100/b) x (b+1-p) x m x k x gs ))/3

T - такмичења бодови
∑ - сума најбоља три резултата
b - број такмичара на такмичењу
p - пласман на такмичењу
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k - коефицијент (ранг такмичења – СП, ЕП, СК, СВИ, БП, ДП, ДЛ)
gs - године умањења протеклих година ( текућа, прошла, претпрошла година)
m - коефицијент масовности такмичења

m = 0,5 ако је b <= 10
m = 0,6 ако је b <= 30
m = 0,7 ако је b <= 50
m = 0,8 ако је b <= 70
m = 0,9 ако је b <= 90
m = 1,0 ако је b <= 110
m = 1,1 ако је b <= 130
m = 1,2 ако је b > 130

Билтене са којих се може тачно утврдити просечан број такмичара
обезбеђује кандидат за стипендију или надлежна комисија.

Такмичења из става 1.овог члана на којима је кандидат заузео место
после прве трећине на ранг листи, не узимају се у обзир приликом обрачуна
бодова по овом правилнику.

Добијени бодови се даље множе са коефицијентом такмичења (став 1), а
након тога се умањују за протекле године:

-текућа година – не умањује се
-прошла година – умањује се за  1/3 бодова из става 1.
-две године раније – за 3/4 бодова из става 1.

Када се узму у обзир сва три такмичења, њихов збир се дели са три.

2. Такмичења на којима је освојена медаља
Бодови се добијају и за освојену медаљу на такмичењима ФАИ 1 категорије у
претходној такмичарској сезони.

2.1. Златна медаља 30 бодова
2.2. Сребрена медаља 20 бодова
2.3. Бронзана медаља 10 бодова

М = (30 V 20 V 10 V 0)

M - медаље бодови

Ови бодови се директно додају укупном броју бодова, али се претходно множе
са коефицијентом такмичења из тачке 1.
Узима се у обрачун за медаље, она медаља (само једна) која кандидату за
стипендију доноси највише бодова.

3. Освојени рекорд
Бодови се добијају за освојени рекорд који мора бити прописан ФАИ и/или ВСС
правилима и остварен у претходној такмиочарској сезони.

3.1. Светски рекорд 15 бодова
3.2. Континентални рекорд 10 бодова
3.3. Државни рекорд 3 бода
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R = (15 V 10 V 3 V 0)

R - рекорд бодови

Ови бодови се директно додају укупном броју бодова.
Узима се у обрачун за рекорде, онај рекорд (само један) који кандидату за
стипендију доноси највише бодова.

4. Године старости кандидата
Бодови који се добијају по овом основу, директно се додају на укупан број
бодова.
Кандидат за стипендију који има 24 или мање година добија 10 бодова,
Кандидат за стипендију који има 30 или мање година добија 5 бодова,
Кандидат за стипендију који има преко 30 година живота добија 0 бодова.

G = (10 V 5 V 0)

G - године живота бодови

Члан 6.
Ранг листа се добија тако што се на првом месту налази кандидат који има
највише бодова, а на задњем месту онај кандидат који има најмање бодова.

На ранг листи се не могу наћи кандидати за стипендију који не испуњавају
услове које прописује Министарство омладине и спорта или Савез спортова
Србије као и кандидати који не испуњавају услове из члана 2.овог правилника.

У случају да двоје или више спортиста има исти број бодова, предност се
даје ономе који је млађи.

Члан 7.

Управни одбор Ваздухопловног савеза Србије додељује 10 стипендија
врхунским спортистима ВСС и то:

-8 стипендија у складу са чланом 4. овог правилника
-2 стипендије  оним кандидатима, са ранг листе категорисаних спортиста,

за које сматра да ће се својим радом и залагањем остварити запажене
резултате на међународном нивоу. УО ВСС ће доделити ове стипендије уз
образложење у писаној форми.

Сипендије из става 1.алинеја 2.не могу се истом лицу доделити на тај
начин 2 или више пута.

Уколико не постоји кандидат којем се додељује стипендија на начин
описан у ставу 1.алинеја 2., онда се иста додељује наредном кандидату са ранг
листе описане у члану 6.овог правилника.

Члан 8.

Стипендија се додељује на период од годину дана.
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Са спортистом којем је додељена стипендија из члана 7. овог
Правилника, закључује се појединачан Уговор, којим се осим општих услова и
начина исплате, утврђују обавезе спортисте према ВСС-у.

Члан 9.
Исплата стипедије спортисти се врши у складу са Уговором који се

потписује између Министарства омладине и спорта и Ваздухопловног савеза
Србије.

Уплата се врши на лични рачун спортисте, који означи у уговору из члана
8. став 2.

Члан 10.
Спортиста губи право на даљу исплату стипендије у следећим

случајевима:

 ако престане да се бави спортом.
 ако буде удаљен из Репрезентације.
 ако у Савезу престане чланство клуба за који такмичи, а спортиста

не буде регистрован за други клуб у року од месец дана.
 ако му буде изречена забрана такмичења или буде искључен из

Савеза.
 ако без оправданог разлога не наступи на међународном

такмичењу предвиђеном Уговором или одлуком Управног одбора
ВСС.

 ако закључи професионални уговор о бављењу спортом у току
године у којој прима стипендију.

 ако крши одредбе Уговора о стипендирању врхунског спортисте
ВСС, којег је потписао са Ваздухопловним савезом Србије

 ако се у јавном и приватном животу не понаша спортски, односно
ако на било који начин наруши углед ВСС и спорта којим се бави, а
посебно ако се правоснажним актом прогласи одговорним за
кршење позитивних законских прописа Републике Србије.

Клуб, спортиста и одговорно лице у репрезентацији дужни су да пријаве
сваку промену из претходног става у року од 8 дана, од дана сазнања за исту.

Одговорно лице у Ваздухопловном савезу Србије ће без одлагања
обуставити даљу исплату и обавеститити Управни одбор, који ће у року од 30
дана донети Одлуку о промени примаоца стипендије.

Члан 11.

Управни одбор утврђује Ранг листу спортиста и Предлог кандидата који
ће примти стипендије у року од 15 дана од дана усвајања Републичке
категоризације спортиста, а не касније од рока којег утврди Министарство
омладине и спорта републике Србије.

Листа се доставља свим клубовима који имају категорисане спортисте и
објављује на сајту Савеза.
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Члан 12.
Клуб или категорисани спортиста могу поднети приговор у року од 5 дана

од дана објављивања Ранг листе и Предлога из члана 11.

Управни одбор разматра приспеле приговоре у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење приговора и утврђује коначну Ранг листу.

Листа се доставља надлежном министарству или другој институцији ради
закључења Уговора.

Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу 8. дана од дана доношења.

Члан 14.
Ступањем овог правилника на снагу, престаје да важи Правилник за

доделу стипендија врхунским спортистима донет 11.4.2012.године.

Ваздухопловни савез Србије
председник

Лабуд Булатовић


