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Наш број: 12/5 
Београд, 23.фебруар 2023. 

 
 
 
 

ЗАПИСНИК СА 21. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 

Одржане у четвртак 23. фебруара 2023. године у Београду 
 

 
 
Скупштина је отпочела у 11.00 обраћањем председника Л.Булатовића. Седница је почела 
минутом ћутања за све преминуле ваздухопловце у прошлој години.  
До почетка седнице Скупштине није пристигао ниједан предлог за измену и допуну дневног 
реда.  
Председник Лабуд Булатовић ставља на гласање предлог дневног реда.  
 
  
 

ДНЕВНИ РЕД: 
 
 

1. Утврђивање присутности чланова ВСС; 
2. Избор радних тела Скупштине ВСС, верификационе комисије,  записничара и 2 

оверивача записника; 
3. Извештај верификационе комисије; 
4. Усвајање Записника са 20.седнице Скупштине ВСС; 
5. Верификација донетних одлука УО ВСС између две седнице Скупштине; 
6. Извештај Председника ВСС, Управног одбора ВСС о активностима ВСС за 2022. 

годину; 
7. Извештај ГС ВСС о активностима ВСС за 2022.годину; 
8. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу финансијског плана за 2022. 

годину; 
9. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора ВСС за 2022. годину; 
10. Разно.  

 
 
Предлог је усвојен са  26 гласова ЗА, 0 гласова уздржаних, 0 гласова против.  
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1. Тачка – Утврђивање присутности чланова ВСС 

 
Генерални секретар прозивањем утврђује присутност чланова. Од 41 представника чланова 
савеза са правом гласа (40 редовних чланова и 1 представник придружених чланова),  присутно 
је 26.  

РБ РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ   
1 AK Ада - Ада Присутан  

2 АК Живица Митровић - Бела Црква Присутан  

3 АК Београд - Београд   

4 АК Јат - Београд Присутан  

5 БK Дамбос Присутан  

6 Клуб слободног лет. и бицикл. "Арес" - Београд Присутан  

7 АК Фрањо Клуз - Земун Присутан  

8 КВК Кошава - Београд Присутан  

9 АК Кикинда - Кикинда Присутан  

10 ПгК Соколица - Косовска Митровица Присутан  

11 АК Нова Пазова - Нова Пазова   

12 АК Наша Крила - Параћин Присутан  

13 ПгК Бели Орлови - Пожаревац Присутан  

14 ПгК Голија - Рашка Присутан  

15 АК Сомбор - Сомбор Присутан  

16 АК Војка - Војка   

17 СПК Беркут - Вршац Присутан  

18 АК Ћуприја - Ћуприја Присутан  

19 АК Трстеник Трстеник Присутан  

20 АК Сремска Митровица - Сремска Митровица Присутан  

21 ПгК Грунф - Ниш Присутан  

22 АК Зрењанин - Зрењанин Присутан  

23 ПК Архистратиг - Београд Присутан  

24 АК Винг - Београд   

25 ПгК ЕОЛ - Краљево   

26 ПгК Цирус Златибор   

27 АК Кумулус - Нови Сад Присутан  

28 ПгК АИР 037 - Крушевац   

29 Параглајдинг клуб "Пегаз" - Ивањица   

30 СК Флај Фит - Београд   

31 АК Михајло Петровић Бан.Карловац   

32 АК Нови Сад - Нови Сад   

33 ПгК Бели Анђео Пријепоље Присутан  

34 САУ Јастреб Нови Пазар Присутан  
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35 Аеро клуб "Саша Митровић" Лесковац   

36 Ваз.спорт.удружење РЦ Дрон Београд   

37 Ваз.спорт.удружење Archibald Racing Team Београд Присутан  

38 Аероклуб "Ваљево"   

39 АК Утва Панчево   

40 Аеро клуб "Ваздухопловци из Ниша" Ниш Присутан  

41 Представник придружених чланова Присутан  

    

 
Присутни су и представници Надзорног одбора – Перо Малешевић, председник НО, Војислав 
Ивановић, члан НО ВСС.  
 

 
2. Тачка – Избор радних тела Скупштине ВСС, верификационе комисије,  записничара и 2 
оверивача записника 
 

• Булатовић предлаже за чланове Верификационе комисије: Мирослав Марјановић 
(председник), Бранко Узур, Милена Павловић. 

„за“ је гласало 26 
„против“  није било 
„уздржан“ није било 

 
• За записничара се  предлаже ген. секретар  ВСС-а Жељко Овука   

„за“ је гласало 26 
„против“  није било 
„уздржан“ није било 

 
• За овериваче записника Булатовић предлаже Војислава Ивановића и Срђана Срдића.  

„за“ је гласало 26 
„против“  није било 
„уздржан“ није било 

 
3. Тачка – Извештај верификационе комисије 
 
Председник Верификационе комисије, Мирослав Марјановић подноси извештај: 
 
Комисија констатује да је присутно 26 клубова од укупно 41 са правом гласа. Комисија закључује 
да је обезбеђена неопходна већина за рад. 
 
Присутни клубови са правом гласа: 

РБ РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ 
 

1 AK Ада - Ада  

2 АК Београд - Београд  

3 АК Јат - Београд  

4 БK Дамбос  
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5 Клуб слободног лет. и бицикл. "Арес" - Београд  

6 АК Фрањо Клуз - Земун  

7 КВК Кошава - Београд  

8 АК Кикинда - Кикинда  

9 ПгК Соколица - Косовска Митровица  

10 АК Наша Крила - Параћин  

11 ПгК Бели Орлови - Пожаревац  

12 ПгК Голија - Рашка  

13 АК Сомбор - Сомбор  

14 СПК Беркут - Вршац  

15 АК Ћуприја - Ћуприја  

16 АК Трстеник Трстеник  

17 АК Сремска Митровица - Сремска Митровица  

18 ПгК Грунф - Ниш  

19 АК Зрењанин - Зрењанин  

20 ПК Архистратиг - Београд  

21 АК Кумулус - Нови Сад  

22 ПгК Бели Анђео Пријепоље  

23 САУ Јастреб Нови Пазар  

24 Ваз.спорт.удружење Archibald Racing Team Београд  

25 Аеро клуб "Ваздухопловци из Ниша" Ниш  

26 Представник придружених чланова   

  
 

Извештај је усвојен са:     
„за“ је гласало 26 
„против“  није било 
„уздржан“ није било 

 
 
4. Тачка – Усвајање Записника са 20.седнице Скупштине ВСС 
 

• Скупштина ВСС гласа за усвајање Записника са 20.седнице скупштине ВСС, и то:  

„за“ је гласало 26 
„против“  није било 
„уздржан“ није било 
 

 
5. Тачка – Верификација донетних одлука УО ВСС између две седнице Скупштине 

Одлука које је УО донео између две седнице Скупштине, односи се на искључење чланова 
Савеза због неплаћене чланарине за 2022.годину (члан 30.статута ВСС).   
 
Клубови који због неплаћања чланарине за 2022. годину губе статус члана ВСС: 
 

1. АК „Смедерево“ Смедерево 
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2. УЕС „Топлица“ Прокупље 
 

Ø Скупштина ВСС гласа за усвајање горе наведене одлуке:  

„за“ је гласало 26 
„против“  није било 
„уздржан“ није било 
 

Констатује се да је једногласно  усвојена одлука УО ВСС о искључењу клубова због неплаћене 
чланарине. 
 
 
6. Тачка – Усвајање извештаја Председника ВСС, Управног одбора ВСС о активностима ВСС за 
период март 2022. – фебруар 2023. године 
 

I 
 У наведеном периоду од годину дана, Ваздухопловни савез Србије био је ангажован на 
остваривању задатака из Плана рада и реализацији обавеза утврђених Спортским календаром 
за 2022.годину. После 20. редовне седнице Скупштине ВСС решавали смо два основна питања – 
обезбеђивање финансијских средстава за наведена такмичења и програме, као и припреме и 
стварање услова да се највећа, спортска надметања реализују у складу са правилницима о броју 
клубова и спортиста појединаца, а основни циљ је био да се сачувају и унапреде поједине 
ваздухопловно – спортске дисциплине, посебно оне које су показале одређене слабости, што се 
односи на број клубова, екипа и појединаца који се баве спортским ваздухопловством. 
 Захваљујући пуном ангажовању ВСС и клубова, непосредних организатора, може се рећи 
да је сачувана добра основа за још бољи рад на том плану. То се односи, пре свега, на моторно 
летење и ваздухопловно једриличарство. Највећи број питања и проблема решавали смо у 
сарадњи са добро организованим аероклубовима и одговорним, пожртвованим и способним 
њиховим руководствима. Нашем добром раду у наведеном периоду највећу помоћ пружало је 
Министарство омладине и спорта, затим Војска Србије, МУП и други државни органи, који 
схватају потребе и значај ваздухопловства и ваздухопловног спорта. 
 Овај извештај о раду прилагођен је садржају нашег часописа „Спортско 
ваздухопловство“, који је посвећен нашем укупном раду и резултатима који су наши клубови, 
Ваздухопловни савез и спортисти остварили у току 2022. године. 
 
 

II 
Конкретне и непосредне активности 

 Почетком марта наша делегација присуствовала је програму обечеђавања 70. 
годишњици оснивања Аероклуба „Приједор“, чиме је настављена дугогодишња сарадња са 
овим познатим аероклубом. Крајем месеца одржан је „Вршац Опен“ када је одрђано и Државно 
првенство и 1. коло Лиге у параглајдингу – у дисциплини прецизно слетање. Наш савез 
представљали су Брако Узур, Горан Ђурковић и Жељко Овука. Почетком априла, на аеродрому 
„Дивци“, у организацији АК „Ваљево“, одржана је провера и почетна обука ваздухопловних 
једриличара. Прво коло Лиге ракетних моделара одржано је почетком априла на аеродрому 
„Велики Радинци“, у организацији АК „Сремска Митровица“ (Б.Узур, Д.Јевтић и М.Павловић). 
Дрго коло Лиге ракетних моделара одржано је на летелишту „Арадац“, у организацији АК 
„Фрањо Клуз“ (М.Петровић). Меморијал „Миленко Павловић“ одржан је на аеродрому „Дивци“, 
а ВСС је представљао Б.Узур. Средином маја 2022. обављено је потписивање уговора о 
стипендистима из ВСС (Лабуд Булатовић), а Моделарски скуп одржан је 15.маја у АК „Вањево“ 
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(Ника Адамов). Наша делегација присуствовала је додлеи Мајских награда Спортског савеза 
Србије, у Дому Наредне скупштине  (Ж.Овука и Л.Булатовић). Настављајући сарадњу са 
АК“Приједор“, наши представници присуствовали су програму обележавања 80. година од 
формирања партизанске авијације. Почетком јуна 2022. године, у Вршцу је одржано такмичење 
у параглајдингу – дисциплина прелет (Б.Узур и Ж.Овука). 
 Наши представници присуствовали су програму обележавања датума везаних за лик и 
дело Михајла Петровића. Програм је одржан у Влакчи, родном месту прослављеног српског 
пилота (Б.Узур и Л.Булатовић), а присуствовали смо и отварању спомен плоче Едварда Русијана. 
 
 
 

III 
 Средином јуна 2022. године, представник ВСС је присуствовао ДП Хрватске и Словеније, а 
недуго касније наши такмичари учествовали су на такмичењу (Светски Куп) у Казахстану, где је 
наша екипа освојила прво место у параглајдингу – дисциплини прецизно слетање . 
Истовремено, у Трстенику је организован меморијал „Михајло Петровић“ а наш савез 
представљао је Б.Узур. 
 Средином јула 2022. године, извршена је примо-предаја топловаздушног балона, који је 
ВСС коначно набавио. Наш Свез представљали су Н.Боровац, С.Срдић, Ж.Овука и Л.Булатовић. 
Који дан касније, у Нишу је отворено 16. Европско првенство у параглајдингу – прелет, уз учешће 
рукободства Ниша, МОиС, Спортског савеза Србије и предстваника ФАИ. Наш Савез 
представљали су Ж.Овука, Г.Вучковић, Г.Ђурковић, Н,Боровац, П.Малешевић, Б.Узур и 
Л.Булатовић. 
 Почетком августа 2022. године, у Ћуприји је организован Летачки дан, у сјајној 
организацији АК „Ћуприја“, уз присуство представника Министарства одбране и Восјке Србије, 
представника Општине Ћуприја и представника Ваздухопловног савеза Србије. 
 У Зрењанину је отворено Европско првенство у ракетном моделарству, у организацији 
ВСС и АК“Сремска Митровица“, а у присуству градиначелника Зрењанина, представника 
Спортског савеза овог града, представника ФАИ и делегације нашег Савеза (Д.Јевтић, 
М.Павловић, Мирко Павловић, Перо Малешевић, Б.Узур и Л.Булатовић). Истовремено, у 
Параћину је одржано ДП у падобранству, у непосредној организацији АК „Наша Крила“. 
Првенство је отворио Ненад Кузмановић.Крајем августа одржана је спортска манифестација  
„Десант на Дрвар“ (Ж.Овука и Б.Узур). 

 
IV 

 Почетком септембра , на аеродрому „ Лисичији јарак“  одржан је традиционални 
„Балкански скок пријатељства“ у организацији нашег Савеза и клуба „Архистратиг“, а уз огромну 
помоћ МОиС, Војске Србије и МУП Србије. Нашу делегацију, на овом изванредном скупу 
представљали су Ж.Овука, М.Павловић. Б.Узур, Н.Боровац, Н.Кузмановић о Л.Булатовић. 
Након тога, у Ћуприји је одржано ДП у РЦ моделарству, класа Ф3К, уз велику помоћ АК 
„Ћуприја“, а почетком септембра наша репрезентација учествовала је на ЕП у параглајдингу, 
одржаном у Румунији, где је остварен изузетан резултат, а поред наших спортиста, ВСС су 
представљали В.Ивановић и Ж.Овука. Непосредно после ЕП, у Новом Саду је одржано ДП у 
ркетном моделарству (отварању су присуствовали Д.Јевтић и Л.Булатовић). Запажену улогу, наш 
Савез имао је и на Сајму спорта, одржаном крајем септембра на Ади Циганлији. Све време 
трајања Сајма, били су присутни ступендисти ВСС и скоро сви чланови Управног одбора ВСС. 
Истовремено, одржана су и ДП у моторном летењу, уз помоћ АК „Зрењанин“ и почетком 
октобра у Параћину, уз огромну помоћ клуба „Наша Крила“. (Н.Боровац, Н.Адамов, Б.Узур и 
Л.Булатовић). 
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Традиционално, учествовали смо у програму обележавања Дана јединице Војске Србије и 
Центра за електронска дејства, а крајем новембра 2022.године организован је пријем у ВСС за 
наше најуспешније спортисте у 2022. години. 
 Крајем децембра 2022. године присуствовали смо обележавању 110. годишњице 
оснивања ПВ и ПВО. Програм је одржан у Дому ваздухопловства у Земуну. Крајем јануара 2023. 
године потписали смо уговор о финансирању рада ВСС, а почетком фебруара 2023. године 
присуствовали смо свечаном програму посвећеном 90.годишњици оснивања АК „Ваљево“. 
  У овом извештају наведене су најважније активности чланова Управног одбора ВСС и 
председника ВСС. У наведеном, извештајном периоду, одржано је шест седница Управног 
одбора. 
 
Кастратовић, делегат ПК Архистратиг, сматра да преко одређених личности и удружења 
треба да се ВСС врати у окриље Олимпијског комитета. С друге стране ПК Архистартиг ће 
активно да се почне бавити дроновима , како је и искуство из рата у Украјини показало. 
Такође треба укључити децу која имају одређени инвалидитет у активности које су 
везане за дронове.  
 
 
Ø Скупштина ВСС гласа за усвајање Извештаја председника ВСС, УО ВСС о активностима ВСС у 

наведеном периоду:  

„за“ је гласало 26 
„против“  није било 
„уздржан“ није било 
 

Констатује се да је једногласно усвојен извештај председника ВСС. 
 
 
 
7. Тачка – Усвајање извештаја ГС ВСС о активностима ВСС за период март 2022. – фебруар 2023 

 На основу члана 57. Статута Ваздухопловног савеза Србије, генерални секретар ВСС 
извештава Скупштину ВСС по следећим тачкама:  

 
Материјално и финансијско стање 

 
Скупштина ВСС je на својој 20.седници усвојила Извештај о раду генералног секретара 

(годишњи).   
У складу са материјално-финансијским извештајима, пословање савеза је било 

позитивно. И 2022.годину ВСС завршава позитивним билансом, и извршеним свим планираним 
задацима.  

ВСС је потпомогао сва државна првеснтва, посебно у дисциплинама у којима наше 
репрезентације нису наступале на великим међународмим такмичењима прве категорије. 

 
Управни одбор ВСС 
 

Управни одбор ВСС је у 2022.години одржао 4 седнице УО ВСС, а до почетка 21.седнице 
скупштине ВСС, у 2023.години одржане су још две седнице УО ВСС. 
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Одлуке УО ВСС су спроведене на време у складу са актима ВСС, законом и 
правилницима, а највише су се тицале спортских активности. 

Савез се суочава, као и ранијих година, са питањима око аеродрома Лисичији Јарак, 
имовине у Узун Мирковој улици, те бројним другим изазовима. 

 
 
 
Маркетинг ваздухопловног спорта 

 
 Маркетинг ВСС је веома важан чинилац просперитета ваздухопловних спортова.  

ВСС је већи значај дао на видео продукцију, која ће се користити у даљим наступима, на 
ТВ и другим медиијима, али и за спостгвене потребе. 

ВСС је издао 16. број  часописа „Спортско ваздухопловство“.  
 
 web сајт, инстаграм, ФБ и остале друштвене мреже су главни начин информисања 
јавности о догађајима у савезу, па ће се тај тренд наставити као један од најефикаснијих и 
најјефтинијих начина комуникације са јавношћу. 
 

ВСС је организовао доделу "Златног орла" за 2022. годину на начин којим се 
придржавало епидемиолошких мера, тако што су позвани само првопласирани добитници 
награда.   

 
 
Сарадња са институцијама  
 

 Сва наша такмичења су одржана захваљујући и добром сарадњом са ДЦВ, СМАТСА-ом, 
као и са другим институцијама друштва. 

 
Са МУП Србије константно имамо добру сарадњу и обострано разумевање када год 

имамо неку манифестацију и догађај. У задњој сезони МУП је потпомогао такмичења у 
падобранству, што је постало традиција. 
 

Са МОС имамо одличну сарадњу по свим питањима, јер се савез одлично котира као 
савез на којег се може рачунати и који извршава све своје обавезе и дужности. 

ВСС је од стране МОС за 2022. годину добио на располагање 10 стипендија, а за 2023. 
годину планира се такође 10 стипендија.   
  

Спортски савез Србије је институција на коју се увек можемо ослонити, иако су и сами 
преоптерећени пословима са територијалним и гранским савезима. Од краја 2021.године, 
постао сам члан УО Спортског савеза Србије, шото је велико признање за Ваздухопловни савез 
Србије у целини. 

Сајам спорта у 2022.години био је на Ади Циганлији, веома добро осмишљен и 
спроведен, а посебна атракција је био балон којим смо ”провозали” неколикио стотина људи и 
деце.  

 
ВСС је као и до сада активно учествовао у раду Комисија ФАИ. ВСС учествује активно у 

ради ФАИ комисија, и све се дешава путем видео линка. 
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Спортске активности ВСС, резултати  
 
Репрезентације Србије у ваздухопловству учествовале су на великим такмичењима. 
Одржан је велики број домаћих и регионалних такмичења, а велики број државних 

првенстава је био на завидном нивоу. 
 Комплетан приказ такмичења, и резултата, налази се у шеснаестом броју „Спортског 
ваздухопловства“ који је у прилогу. 

У 2022.години постигнути су несвакидашњи рекорди у параглајдингу. Оборене су 
границе од 300км у Србији,а пре тога и преко 260км. Организована је ОЛЦ лига. Одржана су сва 
државна првенства.  

 
 
Остале активности 
 
 ВСС и даље помаже клубовима да доведу своју администрацију на ниво који захтева 
Закон о спорту.  Одржано је више састанака са клубовима из унутрашњости, њиховим 
представницима и члановима, у оквиру редовних састанака. 
 
 Са више општина и градова одржани су састанци како би се унапредио ваздухопловни 
спорт на локалу. 
 

У нашем спорту није било повређивања, нити фаталних удеса, што показује да су 
спортисти, клубови, школе и сви они који  утичу на безбедност летења, урадили добар посао.  
 
Светлана Симић - АК Наша Крила Параћин – поставља питање да ли је ВСС подносио неку 
иницијативу ка ДЦВ у вези измена и допуна правилника о падобранству. 
 
Овука Жељко, ГС ВСС је одговорио да је била иницијатива ПК Феникс Београд, која је 
прослеђена ка комисији за падобранство, а не ка ДЦВ. 
 
Светлана Симић говори о проблемима падобранства јер је бројност такмичара дошла на 
минимум. 
 

 
Ø Скупштина ВСС гласа за усвајање Извештаја ГС ВСС о активностима ВСС за период март 2020.-

март 2021.године: 

„за“ је гласало 26 
„против“  није било 
„уздржан“ није било 
 

Констатује се да је једногласно усвојен извештај ГС ВСС. 
 
 
8. Тачка - Усвајање Извештаја о извршењу финансијског плана за 2022. годину; 

 
Извештај о извршењу финансијског плана, биланс стања  и успеха, као и образложење по 
ставкама у односу на приходе и расходе достављено је члановима савеза са осталим 
материјалом у складу са статутом ВСС и пословником о раду скупштине ВСС. 

 



10 
 
 
 

Ø Скупштина ВСС гласа за усвајање Извештаја УО ВСС и ГС ВСС о извршењу финансијског плана 
ВСС за 2022.годину: 

„за“ је гласало 26 
„против“  није било 
„уздржан“ није било 
 

Констатује се да је једногласно усвојен извештај о извршењу финансијског плана ВСС. 
 
 
9. Тачка -  Усвајање извештаја Надзорног одбора ВСС за 2022. Годину 

 На основу члана 51. и 54. Статута ВСС, Надзорни одбор ВСС у саставу Перо Малешевић 
председник, Драган Ћирић члан и Војислав Ивановић члан, од марта 2022.године одржао је три 
седнице и вршио периодичне контроле пословања. 
 
 На основу члана 51. и 54. Статута ВСС, Надзорни одбор ВСС у саставу Перо Малешевић, 
председник, Војислав Ивановић, члан и Драган Ћирић, члан, током 2022.године одржавао је 
седнице и вршио периодичне контроле пословања. 
 

1. Основ за израду извештаја о контроли материјално финансијског пословања за 
анализирајући период 

•  У изради Извештаја извештаја о контроли материјално финансијског пословања ВСС за 
анализирајући период Надзорни одбор се водио, консултовао и користио следеће: 

• Доступна документа, одлуке, рачуни и слично који се налазе у архивима 
Агенције за вођење финансијског пословања ВСС и достављених података о 
финансијском пословању ВСС од стране секретара ВСС, 

• Статут ВСС. 

 
По завршеној 2022.години НО ВСС извршио је увид и контролу извештаја пописне 

комисије о извршеном попису основних средстава, нематеријалне имовине, потраживања, 
обавеза, капитала и временских разграничења и листе новчаних средстава Ваздухопловног 
савеза Србије са стањем на дан 31.12.2022. године, Редован годишњи финансијски извештај за 
2022. годину, који је предат  Агенцији за привредне регистре, биланс стања, биланс успеха и 
статистички анекс за 2022.годину, Финанијски план и извршење плана за 2022.годину, као и 
тражену изворну документацију. 

 
У току контроле, Надзорном одбору су била доступна сва потребна документа која су 

била основ израде биланса стања и биланса успеха  и статистичког извештаја за 2022.годину. 
 
Одлуке које је доносио Управни одбор ВСС, у складу су са позитивним законским 

прописима, Статутом и другим актима Ваздухоплоног савеза Србије. Део одлука је доношен 
електонским путем, у складу са пословником о раду УО ВСС. 

 
Надзорни одбор је током контроле користио и извештај о налазима чињеничног стања 

који је сачинио овлашћени ревизор током контроле извршења уговорних обавеза 
Ваздухопловног савеза Србије према Министарству омладине и спорта Републике Србије. Током 
ове контроле прикупљени су  и испитани докази у вези са утрошком новца добијеног од 



11 
 
 
 

Министарства омладине и спорта Републике Србије. Овлашћени ревизор је дао позитивно 
мишљење о пословању Ваздухопловног савеза Србије. 
 

Након извршене контроле Надзорни одбор констатује следеће: 
 
1. Материјално финансијско пословање Ваздухопловног савеза Србије за 2022. годину 

вршено је у складу са законским прописима, пратећим прописима, те нормативним 
актима Ваздухопловног савеза Србије. 

2. Извршавање финансијских обавеза Ваздухопловног савеза Србије у 2022. години, 
вршено је у складу са законским прописима. 

3. У материјало финансијком пословању Ваздухопловног савеза Србије није било 
неправилности и незаконитости. 
 

Средства за пословање Савеза су обезбеђена делом из сопствених средстава, делом из 
програма Министарства омладине и спорта. 

 
Извршена је контрола правилности поступања Ваздухопловног савеза у реализацији 

програма у области спорта. Средства добијена од Министарства употребљавана су искључиво за 
намене програмских активности. Дугова који проистичу из реализације програма нема. Током 
целог анализираног периода ВСС није имао проблема са ликвидношћу. 
 

УКУПАН БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА ВСС ЗА АНАЛИЗИРАЈУЋИ ПЕРИОД 

Укупни приходи Ваздухопловног савеза Србије у 2022.године износили су 114.380 
хиљада динара. 
 

Пословни расходи у 2022.години износили су 114.255 хиљада динара. 
 

Остварен је нето добитак, односно вишак прихода над расходима у износу од 124 
хиљаде динара. 
 
 

Надзорни одбор је мишљења да је финансијско материјални извештај истинит и 
објективан по свим ставкама како је приказано у билансима на дан 31.12.2022.године. 

 

Ø Скупштина ВСС гласа за усвајање Извештаја НО ВСС за 2022.годину: 

„за“ је гласало 26 
„против“  није било 
„уздржан“ није било 
 

Констатује се да је једногласно усвојен извештај НО ВСС за 2022.годину. 
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Седница Скупштине завршена је у 12.30 часова.  
 
 
ЗАПИСНИЧАР      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ 
 
Генерални секретар ВСС     Председник ВСС 
Жељко Овука      Булатовић Лабуд 
 
 
________________________    ____________________________ 
 
 
 
ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА: 
 
 
Војислав Ивановић      
 
 
 
___________________________ 
 
 
 
 
Срђан Срдић 
 
 
 
____________________________ 
 


