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ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ СРБИЈЕ

СТАТУТ
ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Београд, 22.децембар 2011. године
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На основу члана 53. ст. 3. тачка 1) Закона о спорту Републике Србије („Сл. Гласник РС“,
бр. 24/2011) и члана 22. ст. 1. тачка 1) Статута Ваздухопловног савеза Србије од 21. 03.
2008. године, Скупштина Ваздухопловног савеза Србије, на седници одржаној 22. 12.
2011. године, усвојила јe

СТАТУТ
ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Ваздухопловни савез Србије (у даљем тексту: Савез) је невладин, добровољни,
непрофитни и неполитички национални грански спортски савез на територији Републике
Србије у оквиру којег се остварују интереси ваздухопловног спорта у Републици Србији.

Члан 2.
Назив Савеза је: Ваздухопловни савез Србије.
Скраћени назив Савеза је: ВСС.
Назив Савеза на енглеском језику гласи: „Aeronautical Union of Serbia“.
Седиште Савеза је у Београду, улица Узун Миркова бр. 4/I.
Члан 3.
Ваздухопловни савез Србије наставља традицију и правни је следбеник „Српског
аеро клуба“ који је основан 22. октобра 1921. године у Београду.
Члан 4.
Ваздухопловни савез Србије је правно лице са правима, обавезама
одговорностима утврђеним Уставом Републике Србије, Законом и овим Статутом.

и

Члан 5.
Ваздухопловни савез Србије има свој грб, заставу, амблеме и значке чији изглед и
употребу регулише Управни Одбор Савеза посебном одлуком.
Ваздухопловни савез Србије има печат округлог облика на којем је, ћириличним
писмом, исписан назив савеза и у средини је знак Савеза.
Савез има свој штамбиљ на којем је исписан назив и седиште Савеза.
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Члан 6.
Савез обавља активности и остварује своје циљеве на целој територији Републике
Србије.
У свом раду Савез се придржава одредаба Статута, Пословника и Спортског
правилника Савеза.
Члан 7.
Ваздухопловни савез Србије је надлежан за обављање ваздухопловних спортских
активности и делатности, као и за унапређење развоја ваздухопловног спорта и угледа
Савеза пред домаћим и међународним органима.
Члан 8.
Ваздухопловни савез Србије обухвата следеће ваздухопловне спортске гране:
падобранство, ваздухопловно једриличарство, балонарство, параглајдинг и змајарство,
ултралако летење, општу авијацију, аеромоделарство (ваздухопловно моделарство и
ракетно моделарство) и хеликоптерско летење.
Аеромоделарство је нелетачка ваздухопловна грана спорта, док остале спортске
гране спадају у летачке ваздухопловне гране спорта.
Члан 9.
Ваздухопловни савез Србије је пуноправни члан Међународне ваздухопловне
федерације (ФАИ), Спортског савеза Србије и придружени члан Олимпијског комитета
Србије и има признати међународни субјективитет.
Савез сарађује са надлежним државним органима Републике Србије.
Савез може бити члан и других националних и међународних спортских
организација.
Члан 10.
Међусобни односи, права, обавезе и одговорности заснивају се на начелима
добровољности, равноправности, спортског духа и морала.
Начело доборовољности остварује се на основу принципа да је чланство на
добровољној основи.
Начело равноправности остварује се на праву свих чланова Савеза на равноправно
одлучивање, у складу са њиховим статусом у Савезу.
Начело спортског духа и морала се остварује искључивом применом спортских и
моралних принципа у ваздухопловним такмичењима, спортским приредбама и раду
Савеза.
Члан 11.
У Ваздухопловном савезу Србије је забрањена свака врста полне, расне, верске,
националне, родне, територијалне или било које друге дискриминације, било непосредне
или посредне, у складу са Законом о спорту („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2011).
У Савезу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.
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2. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

-

-

-

-

Члан 12.
Циљеви Савеза су:
развијање и унапређење ваздухопловне активности и ваздухопловног спорта;
усмеравање младих људи да се, бављењем спортом, васпитавају у духу традиције,
патриотизма, толеранције и пријатељства;
окупљање спортиста на ваздухопловним спортским такмичењима и другим
ваздухопловним манифестацијама;
развијање ваздухопловног интернационализма на међународном плану, у складу са
начелима ФАИ.
Садржај активности Савеза су:
представљање и заступање интереса својих чланова пред државним органима и
међународним организацијама чији је члан;
сарадња са ФАИ и другим међународним организацијама, као и националним аероклубовима и савезима других земаља;
планирање и развој ваздухопловног спорта по гранама, спрововођење активности
ради постизања врхунских спортских резултата, постављања и обарања
националних и међународних рекорда у спортском ваздухопловству;
ангажовање у Спортском савезу Србије и државним органима;
обављање активности које му припадају по статуту ФАИ и по статутима других
међународних организација чији је члан;
организовање и одржавање националних такмичења у ваздухопловном спорту;
организовање и одржавање међународних такмичења у ваздухопловном спорту
која му се повере;
утврђивање и реализација програма припрема и учешћа спортиста Србије на
међународним такмичењима у ваздухопловном спорту;
именовање чланова репрезентација Србије у ваздухопловним спортовима за
учешће на међународним спортским такмичењима;
вођење евиденције категорисаних и других спортиста такмичара, као и издавање,
продужавање и обнављање такмичарских дозвола и ФАИ потврда о
оспособљености;
утврђивање планова и програма обезбеђења ваздухоплова и ваздухопловних
техничких средстава за потребе својих организација;
издавање публикација о ваздухопловству, као и представљање ваздухопловног
спорта уопште;
афирмација духа олимпизма, подстицање спортске етике и унапређење стручног
рада у спорту;
популаризација спорта у медијима, образовним институцијама и другим
организацијама.

Члан 13.
Остваривање својих циљева Савез ближе регулише одговарајућим спортским
правилима за сваку грану ваздухопловног спорта.
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Спортска правила усваја Управни одбор.
Спортска правила непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или
посредно, обухваћена надлежностима Савеза.
Савез усаглашава спортска правила са спортским правилима Међународне
ваздухопловне федерације.
Члан 14.
Спортским правилима се утврђују:
1) систем, пропозиције, правила и календар такмичења;
2) правила за организовање спортских такмичења и других спортских активности;
3) услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак
утврђивања њихове испуњености (дозвола за сезону);
4) начин и поступак регистровања уговора између спортисте и спортске организације;
5) услови и начин регистровања спортиста и спортских инструктора за спортско
удружење;
6) спречавање допинга, насиља, недоличног понашања у спорту, као и лажирања
спортских резултата;
7) мере за спречавање допинга, насиља и недоличног понашања у спорту, лажирања
спортских резултата, расизма и шовинизма;
8) дисциплински поступак и дисциплинске казне;
9) медицинска заштита спортиста;
10) статус судија, суђење на такмичењима и статус других службених лица на
такмичењима;
11) друга питања утврђена Законом о спорту и Статутом Спортског савеза Србије.
У року од 15 дана од дана ступања на снагу спортских правила Савез један
примерак истих доставља Министарству за спорт и омладину.

3. ОПШТИ ИНТЕРЕС И ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ
Члан 15.
Ваздухопловни савез Србије остварује општи интерес у области спорта
подношењем предлога програма у складу са Законом о спорту а према динамици
утврђеној Програмским календаром за сваку годину.
Ваздухопловни савез Србије подноси предлог програма Министарству омладине и
спорта преко Спортског савеза Србије.

4. ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАНОВИ САВЕЗА
Члан 16.
Ваздухопловни савез Србије је национални грански спортски савез на територији
Републике Србије којег чине ваздухопловне спортске организације, територијални
ваздухопловни савези и стручна спортска удружења, основана у циљу бављења спортским
ваздухопловством.
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Члан 17.
Чланови Савеза су спортске организације, које су основане у складу са Законом о
спорту и овим Статутом у циљу бављења ваздухопловним спортским активностима.
Спортисти стичу статус чланова Савеза преко својих спортских удружења.
Члан 18.
Чланство у Савезу може бити редовно, придружено и почасно.
Редовни чланови Савеза су спортска удружења и спортска привредна друштва.
Придружени чланови су покрајински ваздухопловни савези, грански и остали
територијални савези, струковна удружења и спортска удружења и спортска привредна
друштва.
Почасни чланови су организације и појединци који су својим ангажовањем и
заслугама допринели афирмацији ваздухопловног спорта.
Чланство у Савезу се не може преносити нити наследити.
Члан 19.
Редовни чланови Савеза су спортска удружења и спортска привредна друштва.
Спортско удружење и спортско привредно друштво може постати редован члан
Савеза ако испуњава следеће услове:
1) да је регистровано у складу са законом;
2) да су циљеви удружења или друштва у складу циљевима Савеза;
3) да је статут удружења или друштва у складу са Статутом Савеза и осталим општим
актима Савеза;
4) да испуњава услове прописане законима и подзаконским актима, као и општим
актима Савеза, за обављање спортских активности и делатности;
5) да приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и друге опште акте
Савеза, као и надлежност Сталног спортског Арбитражног суда при Спортском савезу
Србије за решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању
обавеза из чланства у Савезу;
6) да је спортско удружење или спортско привредно друштво у претходној
такмичарској сезони имало регистроване такмичаре који су учествовали у такмичењу у
складу са календаром такмичења Ваздухопловног савеза Србије или Светске
ваздухопловне федерације (ФАИ).
Члан 20.
Молбу за пријем у чланство Ваздухопловног савеза Србије спортско удружење,
односно спортско привредно друштво подноси Управном одбору у писаној форми.
Уз молбу се прилаже:
1) одлука о удруживању у Савез;
2) копија Статута спортског удружења, односно спортског привредног друштва;
3) копија решења о упису у Регистар Агенције за привредне регистре;
4) попуњен упитник за Књигу чланова и списак чланова;
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5) изјава о прихватању надлежности Арбитражног суда при Спортском савезу Србије
за решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из
чланства у Савезу;
6) изјава о прихватању Статута и других општих аката Савеза;
7) фотокопију личне карте или другог доказа о идентитету лица овлашћеног за
заступање;
8) докази о испуњености других услова за пријем у чланство у складу са овим
Статутом.
Члан 21.
Спортско удружење, односно спортско привредно друштво које не испуни услов из
члана 19. ст. 2. тачка 6) у претходној такмичарској сезони, стиче статус придруженог
члана Савеза.
Члан 22.
Управни одбор Савеза одлучује о пријему у чланство у року од 30 дана од дана
подношења уредне молбе.
Управни одбор ће одбити молбу за пријем у чланство уколико нису испуњени
услови из члана 19. овог Статута.
У случају да је одбијена молба за пријем у чланство, подносилац може поднети
жалбу Арбитражном суду, чија одлука је коначна.
У случају да је молба прихваћена, подносилац исте је дужан да, у року од 15 дана
од дана обавештења о пријему у чланство, Савезу уплати годишњу чланарину.
Износ чланарине одређује Управни одбор одлуком која садржи и начин
одређивања висине износа истих.
Након доношења одлуке о пријему, овлашћени представник примљеног члана
потписује приступницу.
Уколико подносилац молбе не изврши уплату чланарине у року из става 4, сматра
се да је одустао од чланства у Савезу.
Права члана Савеза се остварују од дана уплате чланарине.
Скупштина Савеза, на свом наредном заседању, верификује пријем нових чланова
Савеза.
Члан 23.
Придружени чланови су покрајински ваздухопловни савези и остали територијални
савези, спортска привредна друштва и спортска удружења, ако испуњавају следеће услове:
1) да су регистровани у складу са законом;
2) да њихови циљеви одговарају циљевима Савеза;
3) да је њихов Статут у складу са општим актима Савеза;
4) да испуњавају услове прописане законима и подзаконским актима, као и општим
актима Савеза, за обављање спортских активности и делатности;
5) да приложе писану изјаву да у потпуности прихватају Статут и друге опште акте
Савеза, као и надлежност Сталног спортског Арбитражног суда при Спортском савезу
Србије за решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању
обавеза из чланства у Савезу;
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6) да обављају своју делатност најмање годину дана;
7) да окупљају већину регистрованих организација из гране спорта коју представљају.
Придружени чланови су и спортска удружења и спортска привредна друштва која
не испуњавају услов из чл. 19. ст. 2. тачка 6) овог Статута.
Члан 24.
Почасни чланови су удружења и појединци који су својим ангажовањем и
заслугама допринели афирмацији ваздухопловног спорта.
Сваки члан Савеза и орган Савеза може дати иницијативу или предлог да се
одређено лице именује за почасног члана Савеза.
Члан 25.
Права и обавезе редовних чланова Савеза су да:
1) учествују у спровођењу активности усмерених на развој и унапређење
ваздухопловног спорта;
2) учествују на домаћим и међународним спортским такмичењима у складу са актима
Савеза и ФАИ;
3) учествују у раду органа и тела Савеза са правом гласа у одлучивању;
4) буду тачно и правовремено информисани о одлукама Управног одбора Савеза;
5) спроводе мере и активности у остваривању права својих чланова и њиховој
заштити у складу са Законом и актима Савеза;
6) користе стручну помоћ и услуге које врши Савез у оквиру своје делатности;
7) именују своје представнике за Скупштину Савеза и стручне комисије и тела
Савеза;
8) достављају Савезу податке који су наеопходни за израду извештаја и других
докумената;
9) организују спортска такмичења и друге акције утврђене плановима Савеза;
10) извршавају пријављивање и регистрацију својих спортиста чије учешће на
такмичењима планирају у текућој години;
11) остварују сарадњу са другим ваздухопловним организацијама у земљи и
иностранству;
12) придржавају се прописа којима се регулише ваздухопловни спорт;
13) слободно се удружују у друге спортске асоцијације;
14) обавесте Савез о свим изменама својих аката, без одлагања а најкасније у року од 7
дана од дана доношења истих;
15) обавесте Савез о промени лица овлашћеног за заступање без одлагања, а најкасније
у року од 7 дана од дана уписа промене у Регистар;
16) испуњавају остале обавезе утврђене Законом, Статутом и осталим актима Савеза.
Члан 26.
Права и обавезе придружених чланова Савеза су да:
1) учествују у спровођењу активности усмерених на развој и унапређење
ваздухопловног спорта;
2) учествују на домаћим и међународним спортским такмичењима у складу са актима
Савеза и ФАИ;
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3) учествују у раду органа и тела Савеза без права гласа у одлучивању;
4) спроводе мере и активности у остваривању права својих чланова и њиховој
заштити у складу са Законом и актима Савеза;
5) користе стручну помоћ и услуге које врши Савез у оквиру своје делатности;
6) достављају Савезу податке који су наеопходни за израду извештаја и других
докумената;
7) организују спортска такмичења и друге акције утврђене плановима Савеза;
8) остварују сарадњу са другим ваздухопловним организацијама у земљи и
иностранству;
9) придржавају се прописа којима се регулише ваздухопловни спорт;
10) слободно се удружују у друге спортске асоцијације;
11) испуњавају остале обавезе утврђене Законом, Статутом и осталим актима Савеза.
Члан 27.
Права и обавезе почасних чланова Савеза су да:
1) учествују у спровођењу активности усмерених на развој и унапређење
ваздухопловног спорта;
2) учествују у раду органа и тела Савеза без права гласа у одлучивању;
3) користе стручну помоћ и услуге које врши Савез у оквиру своје делатности;
4) придржавају се прописа којима се регулише ваздухопловни спорт;
5) испуњавају остале обавезе утврђене Законом, Статутом и осталим актима Савеза.
Члан 28.
Чланови Савеза се уписују у Регистар удружења, друштава и савеза у области
спорта, који води Агенција за привредне регистре, као и у јединствену евиденцију
Министарства омладине и спорта.
Члан 29.
Редовни чланови Савеза дужни су да сваке године, у року који одреди Управни
одбор Савеза, доставе Савезу, на прописаном обрасцу, пријаву за учешће у активностима
у наредној години са наведеним гранама делатности.
Редовни и придружени чланови Савеза дужни су да уплате прописану чланарину у
износу и роковима које утврди Управни одбор Савеза.
Редовни чланови који не уплате чланарину у прописаном року и припадајућем
износу, не могу учествовати у одлучивању у органима Савеза у текућој години, а ако то не
учине до краја текуће године, губе статус члана Савеза.
Придружени чланови Савеза који не уплате чланарину у прописаном року и
припадајућем износу, не могу учествовати у раду органа Савеза у текућој години, а ако то
не учине до краја текуће године, губе статус члана Савеза.
Члан 30.
Чланство у Савезу гаси се престанком рада, иступањем или искључењем.
Члан Савеза престаје са радом у случају ликвидације, стечаја или статусне
промене.
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Престанак рада члана Савеза утврђује се на основу одлуке о брисању Агенције за
привредне регистре. До брисања члана из Регистра АПР-а, истом су суспендована права и
обавезе у Савезу.
Члан 31.
Иступање из Савеза могуће је само на основу писане изјаве члана Савеза о
иступању, уз отказни рок од максимално 3 месеца.

Члан 32.
Искључење из Савеза могуће је ако члан:
1) својим активностима штети угледу Савеза;
2) поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза;
3) својим поступцима и актима, после изрицања мере опомене, поново крши законске
обавезе, Статут и друге опште акте Савеза или своје опште акте;
4) престане да испуњава услове за пријем у чланство.
Члан 33.
У случају да постоји неки од услова за искључење из претходног члана, Управни
одбор је дужан да члана Савеза упозори на могућност искључења и да му остави рок од 15
дана да се изјасни о приговорима на његов рад.
У случају из претходног става, Управни одбор је дужан да члану Савеза остави рок
од највише 2 месеца за отклањање пропуста у раду.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Савеза већином од укупног броја
чланова и писмено је саопштава члану Савеза.
Сваки од чланова Савеза може поднети предлог за доношење одлуке из става 3.
овог члана.
Уколико члан Савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње
чланарине и не измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, истеком
овог рока аутоматски се гаси његово чланство, без доношења одлуке о искључењу.
Скупштина Савеза на свом следећем заседању верификује искључење чланова
Савеза по било ком основу.
Члан 34.
У случају да постоји неки од услова за искључење из члана 32. овог Статута,
Управни одбор Савеза може, већином од укупног броја чланова, када за то постоје
оправдани разлози, донети одлуку о привременој суспензији чланства у Савезу, док не
донесе одлуку о искључењу, али не дуже од 6 месеци.
Против одлуке о искључењу, односно, суспензији, члан Савеза може поднети
жалбу Арбитражном суду.
Одлука Арбитражног суда је коначна.
До доношења одлуке Арбитражног суда, права члана Савеза су суспендована.
Члан 35.
Престанком чланства не престаје право Савеза на намирење заосталих
финансијских обавеза.
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Члан 36.
Спортско удружење, односно спортско привредно друштво, које је искључено из
чланства Савеза може бити поново примљено у чланство Савеза најраније после годину
дана од престанка чланства, уколико су престали разлози због којих је донета одлука о
искључењу.

5. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ
Члан 37.
Чланови Савеза и чланови органа Савеза, који намерно или из нехата поступе
супротно Статуту, другим општим актима Савеза, одлукама органа Савеза или повреде
углед Савеза, дисциплински су одговорни у складу са Правилником о дисциплинској и
материјалној одговорности Ваздухопловног савеза Србије, овим Статутом, Статутом
Спортског савеза Србије и Законом о спорту.
Дисциплинске казне које се могу изрећи су:
1) опомена;
2) јавна опомена;
3) суспензија;
4) новчана казна;
5) забрана обављања дужности у оквиру Савеза;
6) искључење из Савеза.
Управни одбор Савеза доноси Правилник о дисциплинској и материјалној
одговорности Ваздухопловног савеза Србије.
Ниједан члан Савеза не може бити дисциплински кажњен због коришћења својих
права утврђених законом, овим Статутом и другим општим актима Савеза.

6. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 38.
Ваздухопловним савезом Србије управљају чланови преко својих представника у
органима Савеза.
Органи Савеза су: Скупштина, Надзорни одбор, Председник, Управни одбор и
Генерални секретар.
Приликом избора и именовања на функције у Савезу водиће се рачуна да
кандидати имају искуство у ваздухопловном спорту и спортским организацијама, да имају
стручна знања за дужности које им се поверавају и да имају високе етичке критеријуме.
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7. СКУПШТИНА
Члан 39.
Скупштина је највиши орган Савеза.
Скупштину сачињавају представници спортских
привредних друштава - редовних чланова Савеза.

удружења

и

спортских

Члан 40.
Изборна седница Скупштине одржава се сваке четврте године.
Редовна седница Скупштине се одржава једном годишње, а најкасније до краја
априла текуће године.
Ванредна седница Скупштине се одржава на захтев Председника Савеза, Управног
одбора, Надзорног одбора или једне трећине редовних чланова Савеза са правом гласа.
Уколико се испуне услови из претходног става, ванредна седница Скупштина се
заказује у року од 7 дана.
Члан 41.
Седница Скупштине се може одржати ако присуствује више од половине редовних
чланова Савеза.
Члан 42.
Радом Скупштине руководи Председник Савеза.
Рад Скупштине уређује се Пословником о раду Скупштине.
Члан 43.
Скупштина:
1) усваја Статут Савеза и измене и допуне Статута;
2) доноси Пословник о раду Скупштине;
3) доноси програм и план рада Савеза за текућу годину, утврђује принципе
организовања и општу политику и смернице рада и развоја ваздухопловног спорта;
4) разматра и усваја извештаје о раду Председника, Управног одбора, Генералног
секретара, Надзорног одбора, као и финансијски извештај;
5) бира и разрешава Председника, чланове Управног и Надзорног одбора;
6) разматра и одлучује о предлозима и иницијативама упућеним Скупштини ако се
исте односе на питања из надлежности Скупштине;
7) стара се и одлучује о непокретној имовини Савеза;
8) доноси одлуку о престанку рада Савеза;
9) доноси одлуку о статусним променама;
10) доноси друге акте и одлуке утврђене Статутом или Законом.
За обављање одређених послова из своје надлежности Скупштина може овластити
Управни одбор или формирати радна тела.
Скупштина доноси одлуке простом већином присутних чланова, а изузетно са две
трећине гласова ако је у питању отуђивање имовине или престанак рада Савеза.
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8. ПРЕДСЕДНИК
Члан 44.
Председника Савеза бира Скупштина на период од 4 године и може бити још
једном узастопно биран.
Председник Савеза је истовремено и председник Управног одбора.
Председник Савеза представља и заступа Савез, сазива и председава седницама
Скупштине и Управног одбора и организује њихов рад.
Председник се бира из редова угледних и истакнутих спортиста, функционера или
стручњака у спорту који су својим радом у ваздухопловним организацијама заслужни за
развој ваздухопловног спорта.
Кандидата за председника може да предложи најмање 10 редовних чланова Савеза,
с тим да један члан Савеза може да предложи само једног кандидата за председника.
Кандидати за председника Савеза дужни су да најмање 15 дана пре изборне
седнице Скупштине Савеза доставе Савезу свој програм рада који се објављује на
интернет страни Савеза.
Председник Савеза подноси годишњи извештај о свом раду Скупштини Савеза.
У случају да Скупштина не усвоји извештај Председника Савеза, приступа се
гласању о поверењу Председнику.
Питање поверења Председнику између две годишње седнице Скупштине може се
покренути на ванредној седници Скупштине на начин предвиђен чланом 40. ст. 3. овог
Статута.
Члан 45.
Председнику Савеза престаје функција пре истека времена на које је изабран
оставком или разрешењем.
Уколико Председник Савеза поднесе оставку, његове послове преузима члан
Управног одбора, кога већином гласова изабере Управни одбор, који је дужан да сазове
ванредну изборну седницу Скупштине у складу са Пословником.
Иста ће се одржати најкасније три месеца од дана подношења оставке Председника
Савеза.
У случају престанка мандата Председнику пре рока на који је изабран, због
исказаног неповерења од стране Скупштине Савеза, мандат престаје свим члановима
Управног одбора са даном прве седнице Скупштине Савеза на којој се бира нови
Председник и Управни одбор, у складу са Статутом Савеза.
Члан 46.
Председник Савеза:
1) представља Савез;
2) сазива седнице Скупштине и истим председава;
3) сазива седнице Управног одбора и руководи његовим радом;
4) брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине и УО;
5) стара се о остваривању циљева Савеза и права и обавеза чланова Савеза и
предузима потребне мере;
6) потписује одлуке и друга акта која доноси Скупштина;
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7) подноси Скупштини годишњи извештај о раду Савеза, који обухвата и његов рад и
рад Управног одбора;
8) у сарадњи са Генералним секретаром припрема седнице Скупштине и Управног
одбора;
9) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Савеза;
10) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.
Одређена овлашћења из свог делокруга Председник може пренети на члана
Управног одбора.
Оваква овлашћења се изричито морају унети у записник на седници на којој су
донета.

9. УПРАВНИ ОДБОР
Члан 47.
Управни одбор је орган управљања Савеза који врши послове између седница
Скупштине као управни орган.
Управни одбор има 11 чланова.
Чланове Управног одбора бира и потврђује Скупштина на предлог Председника
Савеза, водећи рачуна о заступљености свих грана ваздухопловног спорта, уз обавезну
консултацију чланова Скупштине из те гране спорта.
Чланови Управног одбора се бирају на период од 4 године и могу бити поново
изабрани.
Начин избора чланова Управног одбора ближе се регулишу Пословником о раду
Скупштине Савеза.
Члан 48.
Седнице Управног одбора сазива Председник, а у случају његове спречености
заменик кога овласти Председник, најмање једном у 4 месеца.
Седнице Управног одбора могу се сазвати и на захтев Надзорног одбора, као и на
предлог Генералног секретара.
Рад Управног одбора ближе се регулише Пословником о раду.
Члан 49.
Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја
чланова.
У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник ће,
у хитним случајевима, сазвати најкасније у року од 3 дана нову седницу са истим дневним
редом. На поновљеној седници Управни одбор може да одлучује већином гласова
присутних чланова.
Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова. У случају
поделе гласова одлучује глас председника.
Приликом одлучивања чланови Управног одбора нису везани обавезама према
својим спортским удружењима и гранама спорта, нити могу од њих примати упутства, и
дужни су да штите интересе Савеза и да заступају одлуке Скупштине и Управног одбора.
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Члан 50.
Управни одбор може, у складу са Пословником, да одлучује о хитним питањима и
на електронској седници, осим када се ради о усвајањима општих аката.
Управни одбор може, у складу са Пословником а на писани предлог Председника,
да одлучује и писаним изјашњењем чланова ван седнице, осим када је реч о усвајању
општих аката.
Члан 51.
Управни одбор:
1) доноси општа и посебна акта Савеза која нису у надлежности Скупштине;
2) утврђује предлог годишњег програма рада, финансијски план и календар
такмичења;
3) усваја извештаје о извршењу годишњег програма рада и финансијског плана;
4) одлучује о стицању, суспензији и престанку чланства у Савезу;
5) врши избор непосредних организатора домаћих и међународних такмичења;
6) именује представнике Савеза у другим организацијама и органима;
7) одлучује као другостепени орган о жалбама на првостепене одлуке других органа
Савеза у питањима која нису у искључивој надлежности Сталног спортског
Арбитражног суда при Спортском савезу Србије;
8) именује и разрешава Генералног секретара,
9) одлучује о куповини и отуђењу покретних основних средстава Савеза,
10) одлучује о оснивању спортских привредних друштава и улагању средстава у
спортска привредна друштва и друге организације чији оснивач није Савез;
11) одлучује о оснивању и других облика организовања, у складу са позитивноправним прописима;
12) одлучује о потписивању свих уговора важних за пословање Савеза;
13) додељује стипендије, награде и признања у складу са општим актима Савеза;
14) утврђује висину чланарине;
15) припрема предлоге аката за чије је доношење надлежна Скупштина;
16) стара се о придражавњу прописаних антидопинг правила;
17) обавља друге послове утврђене Статутом и општим актима Савеза.
Члан 52.
Управни одбор може донети одлуке из надлежности Скупштине са привременом
важношћу ако је доношење истих неопходно за несметан рад Савеза и испуњавање
законских обавеза.
Наведене одлуке разматра Скупштина на првој наредној седници и доноси оцену
њихове законитости и правилности.
За обављање одређених послова Управни одбор може формирати комисије и друга
радна тела.
Чланови Савеза могу покренути питање поверења чланова Управног одбора на
редовној или ванредној седници Скупштине због незадовољства њиховим радом, кршења
одредаба Статута, неиспуњења преузетих обавеза или неприсуствовања седницама
Управног одбора.
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Најмање једна петина чланова Управног одбора су жене.

10. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 53.
Надзорни одбор Савеза је надзорни орган који врши контролу спровођења Статута
и других општих аката Савеза, контролу материјално-финансијског пословања, као и
надзор над законитошћу рада органа и стручних служби Савеза.

Члан 54.
Надзорни одбор има три члана које бира и разрешава Скупштина на период од 4
године.
Чланови Надзорног одбора бирају се из редова стручњака – ваздухопловаца који
познају материјално-финансијско пословање као и законску регулативу у спортском
ваздухопловству и спорту уопште.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора на
конститутивној седници.
Чланови Надзорног одбора могу бити смењени на седници Скупштине Савеза и пре
истека мандата због неизвршавања својих обавеза у Надзорном одбору или злоупотребе
свог положаја.
Члан 55.
Надзорни одбор ради по потреби.
Надзорни одбор је самосталан у свом раду.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова
Надзорног одбора.
Надзорни одбор врши:
1) непосредну заштиту имовине и интереса Савеза;
2) заштиту права чланова Савеза;
3) спречавање злоупотреба;
4) спречавање несавесног и неодговорног рада, сукоба интереса, и злоупотреба
функција чланова, органа и аката.
Члан 56.
Надзорни одбор подноси извештај на годишњој седници Скупштине о контроли
материјално-финансијског пословања и законитости рада органа Савеза.
Надзорни одбор је у обавези да изврши контролу одређених области рада Савеза на
захтев Председника, Скупштине, Управног одбора или 1/3 чланова.
Сазивање и рад Надзорног одбора ближе се одређује Пословником о раду
Надзорног одбора.
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Члан 57.
Када Надзорни одбор утврди неправилности у раду органа Савеза или повреде
одредаба Статута и других општих аката Савеза, дужан је да о томе обавести Управни
одбор, односно, Скупштину Савеза.
Чланови Савеза могу покренути питање поверења чланова Надзорног одбора на
редовној или ванредној седници Скупштине због незадовољства њиховим радом, кршења
одредаба Статута, неиспуњења преузетих обавеза или неприсуствовања седницама
Надзорног одбора.

11. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 58.
Генералног секретара Савеза именује и разрешава Управни одбор.
Генерални секретар именује се јавним конкурсом, у складу са Законом о раду, из
реда истакнутих спортиста и спортских стручњака или стручњака у спорту у области
спортског ваздухопловства.
Генерални секретар мора имати високу стручну спрему, најмање 3 године радног
искуства у спорту и доказане стручне и организационе способности.
Мандат Генералног секретара траје 4 године и може бити поново именован.
Генерални секретар је лице у сталном радном односу и одговоран је за рад и
пословање Савеза у оквиру својих надлежности.
Члан 59.
Генерални секретар:
1) заступа Савез у имовинским и другим правним пословима по овлашћењу Управног
одбора;
2) организује и спроводи извршење годишњег плана и програма рада у складу са
одлукама органа Савеза;
3) одговара за извршење финансијског плана и материјално-финансијско пословање у
оквиру овлашћења добијених од надлежних органа Савеза;
4) стара се о припремама седница органа Савеза;
5) организује и руководи радом стручне службе;
6) обавља стручне послове за потребе органа управљања Савеза;
7) извршава и спроводи одлуке Управног одбора;
8) учествује у раду органа Савеза без права одлучивања;
9) има права, овлашћења и одговорности пословодног органа у складу са прописима
којима се уређује радни однос, као и за послове за које га овласти Управни одбор;
10) припрема план и програм рада Савеза, финансијски план и спортски календар
Савеза, извештаје о раду, као и остала документа неопходна за рад Управног
одбора и Скупштине Савеза;
11) на захтев Управног одбора подноси извештаје о свом раду и раду стручне службе
Савеза;
12) обавља послове које на њега пренесу Председник и Управни одбор из њихове
надлежности;
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13) финансијски је налогодавац за располагање средствима Савеза;
14) предлаже Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Савезу;
15) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у
Савезу;
16) одобрава службена путовања у земљи;
17) одобрава службена путовања у иностранству, у складу са одлукама Управног
одбора;
18) ради на промоцији и популарузацији ваздухопловног спорта.

Члан 60.
Критеријуми и начин именовања и разрешења Генералног секретара ближе се
регулише Правилником о именовању и разрешењу Генералног секретара који доноси
Управни одбор.
За свој рад Генерални секретар одговара Скупштини, Управном одбору и
Председнику Савеза.
Питање поверења Генералног секретара покреће Управни одбор на захтев
председника и чланова Управног одбора, председника и чланова Надзорног одбора, као и
чланова Савеза због незадовољства његовим радом, неиспуњења преузетих обавеза,
неспровођења одлука Управног одбора, непоштовања одредаба овог Статута, као и због
неспровођења годишњег и финансијског плана Савеза.
У случају одсутности или спречености, Генералног секретара замењује лице које
одреди Управни одбор.

12. СТРУЧНА СЛУЖБА
Члан 61.
За обављање стручних, административних и помоћних послова Савез има стручну
службу.
Обављање одређених послова Савез може поверити одговарајућим правним и
физичким лицима.
Члан 62.
Организација и рад стручне службе уређују се Правилником о раду и
систематизацији радних места Савеза.

13. КОМИСИЈЕ
Члан 63.
Општа спортска комисија предлаже и тумачи Општи спортски правилник.
Ваздухопловно-спортске и техничке комисије прате и проучавају стање у
одређеним гранама спортског ваздухопловства и предлажу мере за унапређење стручног
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рада, уређивање система такмичења, побољшање безбедности и решавање других питања
везаних за ваздухопловни спорт.
Задаци ваздухопловно-спортских и техничких комисија су да:
1) предлажу годишњи и вишегодишњи план и програм активности у одређеним
гранама спортског ваздухопловства и ради на реализацији истог;
2) разматрају спортске и стручне резултате и дају предлоге за остварење истих;
3) предлажу награде и похвале за остварене резултате;
4) предлажу календар такмичења и друге облике активности и избор учесника у
њима;
5) предлажу план стручног оспособљавања чланова;
6) разматрају потребе за спортским и стручним радом и дају предлог висине
чланарине и других давања за покриће тих потреба;
7) воде евиденције о свом раду;
8) дају стручна мишљења и анализе по захтеву Управног одбора.

Члан 64.
Одлуку о броју и саставу комисија доноси Управни одбор Савеза на предлог
редовних чланова Савеза.
Радом комисија руководи председник комисије којег именује Управни одбор
Савеза на предлог комисије.
Чланови комисије бирају потпредседника и секретара комисије на предлог
председника комисије.
Мандат комисије је 4 године.
Комисије су за свој рад одговорне Управном одбору Савеза.
Рад комисије одређује се Правилником о раду ваздухопловно-спотских и
техничких комисија.

14. АКТИ САВЕЗА
Члан 65.
Статут је основни и највиши акт Савеза.
Поред Статута, Савез има правилнике, пословнике и друга општа акта у складу са
Статутом и законским прописима, којима се ближе регулише рад Савеза и његових
органа.
Члан 66.
Нацрт Статута припрема Статутарна комисија коју формира Управни одбор.
Управни одбор усваја Нацрт Статута који му је доставила Статутарна комисија и
упућује га свим члановима Савеза на разматрање и јавну расправу.
Јавна расправа траје најмање 30 дана.
Након истека рока за јавну расправу, Управни одбор разматра приспеле писане
предлоге и примедбе на Нацрт Статута и утврђује текст Предлога Статута који доставља
Скупштини Савеза на разматрање и усвајање.
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Статут, односно измене и допуне статута, усвајају се већином од укупног броја
присутних делегата Скупштине са правом гласа.
Члан 67.
Писану иницијативу за измене и допуне Статута могу поднети органи Савеза и
чланови Савеза.
О поднетој иницијативи одлучује Управни одбор.
О прихватању или одбацивању иницијативе Управни одбор обавештава
подносиоца одлуком која садржи образложење.
Измене и допуне Статута врше се по поступку за његово доношење.

15. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 68.
Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању
допинга у спорту Републике Србије.

16. ИМОВИНА
Члан 69.
Савез одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
Имовину Савеза чине непокретности и средства која стекне и којима располаже.
Чланови Савеза и чланови органа Савеза солидарно одговарају са Савезом за
његове обавезе ако поступају са имовином Савеза као да је у питању њихова имовина или
ако злоупотребе Савез ради извршавања незаконитих радњи и остваривања личних
преварних циљева.
Имовина Савеза може да се користи једино за остваривање циљева утврђених овим
Статутом и не може се делити члановима Савеза.
Члан 70.
Приходи које Савез оствари обављањем своје делатности искључиво се користе за
остваривање циљева утврђених овим Статутом.
Ваздухопловни савез Србије може основати спортско привредно друштво или
друго правно лице, у складу са Законом о спорту и Законом о привредним друштвима,
ради прибављања средстава потребних за остваривање својих циљева и у ту сврху користи
целокупну остварену нето добит тог основаног правног лица.
Ваздухопловни савез Србије може основати и друге облике организовања, у складу
са позитивно-правним прописима.
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17. ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 71.
Ваздухопловни савез Србије има своје динарске и девизне рачуне.
Савез доноси финансијски план којим се распоређују средства за финансирање
задатака и послова.
Савез доноси завршни рачун који има биланс прихода и расхода за текућу годину.

Члан 72.
Средства за финансирање рада Савеза и спровођење планираних активности
обезбеђују се из :
- чланарине;
- наменских средстава добијених из буџета;
- таксе за учешће на такмичењима;
- средстава остварених коришћењем имовине Савеза;
- средстава остварених пословањем спортских привредних друштава које формира
Савез и улагањем средстава у друга спортска привредна друштва и спортске
организације;
- средстава добијених од донатора и спонзора у складу са Законом;
- сопственог маркетинга;
- других извора у складу са законом.
Тако остварена средства представаљају својину Савеза.
Члан 73.
За финансирање посебних активности из програма рада Савеза заинтересовани
чланови могу да удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом.
Располагање овим средствима врши се одлуком удружиоца средстава.

18. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ
Члан 74.
Чланови свих органа Савеза дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно
према Савезу, у складу са законом и општим актима Савеза.
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју су гласањем за
одређену одлуку проузроковали Савезу, ако је та одлука донесена грубом непажњом или с
намером да се тиме проузрокује штета.
Чланови који су били уздржани или против доношења одлуке из става 2. овог члана
не одговарају за штету.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине Савеза,
Управног одбора или најмање 1/3 редовних чланова Савеза.
Ваздухопловни савез Србије, као организатор спортске приредбе, одговара за
штету према општим правилима о накнади штете.
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19. ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ И СУКОБ ИНТЕРЕСА
Члан 75.
Генерални секретар, чланови органа Савеза и чланови ваздухопловно-спортских и
техничких комисија Савеза не могу, директно или индиректно, бити ангажовани у
конкурентској спортској ваздухопловној организацији.
Лица из претходног става не смеју користити Савез за лично богаћење, односно
личне потребе.
Сукоб интереса у смислу претходног става постоји ако је члан органа Савеза,
односно Генерални секретар, као и члан ваздухопловно-спортских и техничких комисија
Савеза, или члан њихове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у
побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини
до првог степена сродства):
1) уговорна страна у правном послу са Савезом;
2) власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или
радње које закључује уговор са Савезом или које има финансијске интересе у том послу
или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање лица из
става 1. овог члана, супротно интересу Савеза;
3) под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има
финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да
то утиче на поступање лица из става 1. овог члана, супротно интересу Савеза.
Изузетно, уговор између Генералног секретара и Савеза може да се закључи по
одобрењу Управног одбора Савеза. Уговор са Генералним секретаром потписује
Председник Савеза.
Ваздухопловни савез Србије има право на накнаду штете настале повредом сукоба
интереса и забране конкуренције.
Послови које изврши лице из става 1. и 3. овог члана за свој рачун признају се као
послови извршени за рачун Савеза.
У случају сукоба интереса између Савеза и Генералног секретара, Савез заступа
Председник Савеза.

20. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 76.
За решавање спорова насталих између чланова Савеза или између Савеза и чланова
Савеза, насталих у оквиру спровођења програмских активности и такмичења, решава
Дисциплински суд.
Именовање, начин рада, и разрешење чланова Дисциплинског суда уређује се
Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности Ваздухопловног савеза
Србије.
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Члан 77.
За решавање спорова о правима којима Савез и чланови Савеза слободно
располажу, а у вези су са спортом, надлежан је Стални спортски Арбитражни суд при
Спортском савезу Србије, осим спорова за које је одређена искључива надлежност суда.
Члан 78.
Споразумом о арбитражи странке поверавају Арбитражном суду на решавање своје
будуће спорове или спорове настале из одређеног правног односа.
Споразум о арбитражи се може закључити и ако је спор већ изнет на решавање
суду.
Члан 79.
Споразум о арбитражи за решавање будућих спорова може бити садржан у одредби
уговора (арбитражна клаузула) или у посебном уговору.
Сматра се да је споразум о арбитражи закључен и када је арбитражна клаузула
садржана у приступници за пријем у чланство Савеза, посебној изјави датој приликом
пријема у чланство Савеза или захтеву за регистрацију.
Члан 80.
Сматра се да је споразум о арбитражи закључен и када члан Савеза поднесе тужбу
или жалбу Арбитражном суду при Спортском савезу Србије, а тужени томе не приговори
до упуштања у расправу.
Члан 81.
Арбитражни суд може бити надлежан и за посредовање у решавању спорова, као и
давање правних мишљења, када то захтева члан Савеза, а у складу са Правилником о
Сталном спортском арбитражном суду при Спортском савезу Србије.
Члан 82.
Спор пред Арбитражом је хитан.
Чланови Савеза дужни су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у
питањима која су у надлежности Арбитражног суда.
Члан 83.
Чланови Савеза и Савез дужни су да поштују и извршавају одлуке Арбитражног
суда. У супротном чине тежи дисциплински прекршај.
Члану Савеза који не изврши одлуку Арбитражног суда суспендовано је чланство у
у Савезу даном истека рока за испуњење, све до извршења одлуке.
Члану Савеза престаје чланство у Савезу даном истека двоструког рока за
испуњење одлуке Арбитражног суда.
Члан 84.
Сви уговори које међусобно закључују лица у надлежности Савеза, односно којима
се регулишу питања обухваћена надлежношћу Савеза, обавезно садрже арбитражну
клаузулу којом се утврђује надлежност Сталног спортског Арбитражног суда при
Спортском савезу Србије.
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Члан 85.
Приликом уговарања арбитраже примењују се одредбе Закона о арбитражи,
Правилника о Сталном спортском арбитражном суду при Спортском савезу Србије и
Статута Ваздухопловног савеза Србије.

21. ВАЗДУХОПЛОВНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Члан 86.
У циљу достојног репрезентовања свих грана ваздухопловног спорта у земљи и
иностранству, Ваздухопловни савез Србије формира репрезентативне селекције и одлучује
о њиховом пријављивању за међународна такмичења.
Учествовање у репрезентативним селекцијама представља највећу част и обавезу
сваког такмичара.
Питања у вези са ваздухопловним репрезентацијама уређују се посебним
правилницима и одлукама које доноси Управни одбор.

22. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА САВЕЗА
Члан 87.
У знак признања за достигнућа у раду на унапређењу и развоју спортског
ваздухопловства и за постигнуте врхунске спортске резултате на ваздухопловним
спортским такмичењима у земљи и иностранству, Ваздухопловни савез Србије додељује
признања и награде.
Установљење признања и награда, услови и критеријуми за њихово додељивање,
као и начин њиховог додељивања, прописују се посебним правилником Савеза.

23. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 88.
Ваздухопловни савез Србије управља спортским аеродромом „Лисичји јарак“ за
потребе обављања ваздухоплловно-спортских и других активности.

24. СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ И СПОРТСКИ КАЛЕНДАР
Члан 89.
Ваздухопловни савез Србије организује спортске приредбе, у складу са Законом о
спорту, Статутом Спортског савеза Србије и овим Статутом.
Врсте и правила спортских приредби ближе су одређени Општим спортским
правилником Ваздухопловног савеза Србије.
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Члан 90.
Ваздухопловни савез Србије годишње одређује званичну листу ваздухопловноспортских приредби у Србији и објављује је у Спортском календару Савеза.
Садржај спортског календара као и распоред такмичења детаљније одређује
Управни одбор на предлог ваздухопловно-спортских комисија.

25. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 91.
Рад Савеза и његових органа је јаван.
Председник Савеза, Управни одбор, Генерални секретар, као и други носиоци
функција у ваздухопловном спорту, организују обавештавање чланова и јавност о раду,
одлукама и ставовима Савеза из својих надлежности.
На седницама Управног одбора могу присуствовати представници заинтересованих
спортских удружења и спортских привредних друштава, без права учешћа у одлучивању.
Обавештење о актуелним догађајима, неопходним информацијама и одлукама
Управног одбора врши се преко одговарајућих средстава информисања, у складу са
општим актима које доноси Управни одбор Савеза.
26. КЊИГА ЧЛАНОВА И ДРУГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 92.
Савез води књигу чланова.
Савез води евиденције спортских удружења, спортских привредних друштава,
спортских објеката, непокретне имовине, техничких средстава, спортских резултата,
спортских стручњака и стручњака у спорту, у складу са Законом о спорту.
Одлуке органа Савеза и чланова Савеза се уносе у књигу одлука.
Евиденције Савеза се трајно чувају.
Савез је дужан да се упише у матичне евиденције у складу са Законом о спорту.

27. ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА
Члан 93.
Ваздухопловни савез Србије престаје са радом када престану да постоје законски
услови за његово пословање.
Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина са двотрећинском већином
гласова свих редовних чланова Савеза који имају право гласа.
У случају престанка рада Савеза, имовина Савеза прелази на организацију која
остварује исте или сличне циљеве као и Савез, а ако такве организације нема, на Спортски
савез Србије.
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28. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 94.
Општи и посебни акти Ваздухопловног савеза Србије усагласиће се са одредбама
овог Статута у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог Статута.
До доношења докумената из претходног става, примењиваће се акти донети на
основу претходног Статута, осим ако су у супротности с Законом о спорту или овим
Статутом.
Члан 95.
Постојећи органи Савеза и именована лица настављају са радом до истека мандата
на који су бирани, односно, именовани.
Члан 96.
Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са овим
Статутом у законском року.
Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих Статута са овим Статутом
и Законом о спорту доставе Савезу један примерак свог Статута.
Члан 97.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Савеза.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут донет 21. 03. 2008.
године, односно, Одлука о изменама и допунама Статута од 19. 04. 2011. године.
Члан 98.
На остала питања која нису решена овим Статутом примењују се одредбе Закона о
спорту Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2011).

Ваздухопловни савез Србије
председник

Лабуд Булатовић

