
ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 

ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, мај 2012. године 



 

 

На основу члана 51. Статута Ваздухопловног савеза Србије, а у вези са 
чланом 58. Статута, Управни одбор, на седници одржаној 23. 05. 2012. 
године, доноси 

 
 

 
П Р А ВИ Л Н И К  

О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
 

 
 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђује се начин, услови и поступак избора и  

именовања Генералног секретара Ваздухопловног савеза Србије (у даљем 
тексту: ВСС). 
 

Члан 2. 
 Генерални секретар бира 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 је лице у сталном радном односу и одговоран је за 
рад и пословање Савеза у оквиру својих надлежности. 

Генералног секретара ВСС именује и разрешава Управни одбор. 
Мандат Генералног секретара траје 4 године и може бити поново 

именован. 
   

Члан 3. 
Управни одбор расписује конкурс за избор Генералног секретара 

Ваздухопловног савеза Србије и оглашава га на почетној интернет страни 
Ваздухопловног савеза Србије. 

Рок за подношење пријава по расписаном конкурсу је осам дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања на почетној интернет 
страни Ваздухопловног савеза Србије. 
 

Члан 4. 
Учесник конкурса мора да испуњава следеће услове: 

1. да је држављанин Републике Србије, 



 

 

2. да је пунолетан, 
3. да му раније није престајао радни однос на организационим и 

руководећим пословима због теже повреде дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, 

4. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године (VII/1 степен), 

5. да има најмање 3 године радног искуства у спорту и доказане стручне и 
организационе способности на руководећим позицијама,   

6. да је истакнути спортиста, спортски стручњак или стручњак у спорту у 
области спортског ваздухопловства, 

7. да има знање енглеског језика, 
8. да познаје рад на рачунару. 

 
Члан 5. 

Управни одбор формира конкурсну комисију коју чине 3 члана. 
Конкурсна комисија се формира пре расписивања конкурса. 
Задатак конкурсне комисије је да прати исправност и законитост 

поступка од момента расписивања конкурса до момента именовања 
Генералног секретара ВСС-а. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија 
одбацује. 

 
Члан 6. 

По пријему пријава за конкурс, изборна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за запослење и међу њима спроводи 
изборни поступак. 

У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања 
и вештина, утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним за 
избор.  

Изборни поступак се спроводи усменим разговором. 
  

Члан 7. 
Након спроведеног разговора конкурсна комисија сачињава листу за 

избор са највише 3 кандидата који су са најбољим резултатом испунили 
мерила прописана за избор и  доставља је Управном одбору. 

Конкурсна комисија одлуке доноси већином гласова. 
Комисија води записник о раду. 
 
 



 

 

Члан 8. 
Након пријема листе за избор од стране конкурсне комисије, Управни 

одбор приступа гласању на првој наредној седници. 
Гласање је јавно, али Управни одбор може одлучити да буде и тајно. 
Одлука о именовању Генералног секретара доноси се апсолутном 

већином присутних чланова Управног одбора (50% + 1 глас) и објављује се 
на интернет страни Ваздухопловног савеза Србије. 

Сматра се да је Одлука достављена осталим учесницима конкурса по 
истеку осам дана од дана објављивања интернет страни Ваздухопловног 
савеза Србије. 

 
Члан 9. 

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да изјави 
жалбу на Одлуку о именовању Генералног секретара у року од 8 дана од дана 
који се сматра даном достављања осталим учесницима конкурса. 

Подносилац жалбе има право да изјави жалбу Комисији за жалбе ВСС, 
ако сматра да изабрани кандидат не испуњава услове за запослење на радном 
месту или да су се у изборном поступку десиле такве неправилности које би 
могле утицати на објективност његовог исхода. 

 
Члан 10. 

Поступак избора, односно именовања Генералног секретара ВСС-а 
мора се спровести накасније 45 дана од дана објављивања огласа. 
 

Члан 11. 
Након протека рока за жалбу, уколико иста није изјављења, Одлука о 

избору Генералног секретара постаје коначна. 
Након коначности одлуке из претходног става, Генерални секретар је 

дужан да ступи на рад у року од осам дана закључивањем уговора о раду. 
Ако Генерални секретар не ступи на рад, сматра се да одлука из става 

1. овог члана није донесена а Управни одбор може да изабере неког другог 
кандидата са листе за избор. 

Генерални секретар стиче права и дужности из радног односа од дана 
ступања на рад. 
  

Члан 12. 
Конкурс није успео ако конкурсна комисија утврди да ниједан 

кандидат није испунио мерила прописана за избор. 
О томе да конкурс није успео обавештавају се сви кандидати. 

 



 

 

Члан 13. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 
 
 
                                                                           Ваздухопловни савез Србије 

Председник 
    
                                                                                Лабуд Булатовић 


