
ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 55. став 3. тачка 1) Закона о спорту Републике Србије („Сл.Гласник 

РС“, број 10/2016), Скупштина Ваздухопловног савеза Србије, на седници одржаној 

__________ 2019. године, усвојила јe 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

СТАТУТА ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 

 

 

Члан 1. 

Мења се члан 18. став 1. Статута Ваздухопловног савеза Србије од 26. априла 2016. 

године и гласи:  

„Чланство у Савезу може бити редовно и придружено.“ 

 

Став 4. овог члана брише се. 

 

Након измена, члан 18. у потпуности гласи: 

 

„Члан 18. 

Чланство у Савезу може бити редовно и придружено. 

Редовни чланови Савеза су спортска удружења и спортска привредна друштва.  

Придружени чланови су покрајински ваздухопловни савези, грански и остали 

територијални савези, спортска привредна друштва и спортска удружења.  

Чланство у Савезу се не може преносити нити наследити.“ 

 

 

Члан 2.  

У члану 23. Статута мења се став 1. и гласи: 

„Придружени чланови су покрајински ваздухопловни савези и остали територијални 

савези, спортска привредна друштва и спортска удружења.“ 

 

После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Придружени чланови имају једног свог представника у Скупштини Ваздухопловног 

савеза Србије чији мандат траје 2 године.“ 

 

После става 2. додаје се став 3. који гласи: 

 „Представник придружених чланова бира се на изборним зборовима које сазива 

Председник савеза, у складу са Одлуком о изборима коју доноси Управни одбор 

Савеза.“ 

 

После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Мандат представника може престати, поред истека периода на који је изабран, и 

оставком, разрешењем и смрћу.“ 

 

После става 4. додаје се став 5. који гласи: 

„Представник се разрешава дужности када престане да испуњава услове за избор или 

својим активностима штети угледу Савеза.“ 



 

 

Досадашњи став 1. постаје став 6. који се мења и гласи: 

„Покрајински и територијални Савези, спортска привредна друштва и спортска 

удружења из става 1. овог члана могу постати придружени чланови Ваздухопловног 

савеза Србије 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;  

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.“ 

 

 

Након ових измена и допуна члан 23. у потпуности гласи: 

 

„Члан 23. 

Придружени чланови су покрајински ваздухопловни савези и остали 

територијални савези, спортска привредна друштва и спортска удружења. 

Придружени чланови имају једног свог представника у Скупштини 

Ваздухопловног савеза Србије чији мандат траје 2 године. 

Представник придружених чланова бира се на изборним зборовима које сазива 

Председник савеза, у складу са Одлуком о изборима коју доноси Управни одбор Савеза. 

Мандат представника може престати, поред истека периода на који је 

изабран, и оставком, разрешењем и смрћу. 

Представник се разрешава дужности када престане да испуњава услове за 

избор или својим активностима штети угледу Савеза. 

Покрајински и територијални Савези, спортска привредна друштва и спортска 

удружења из става 1. овог члана могу постати придружени чланови Ваздухопловног 

савеза Србије 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;  

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 3. 

Члан 24. Статута брише се. 

 

Члан 4. 

Мења се члан 26. став 1. тачка 3) Статута, која гласи: 

„3) њихов представник учествује у раду органа и тела Савеза са правом гласа у 

одлучивању;“ 

 

Након ових измена и допуна члан 26. у потпуности гласи: 

 

„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;  

3) њихов представник учествује у раду органа и тела Савеза са правом 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 5. 

Члан 27. Статута брише се. 

 

 

Члан 6. 

Мења се члан 39. став 2. Статута и гласи: 

„Скупштину сачињавају представници спортских удружења и спортских привредних 

друштава - редовних чланова Савеза и један представник придружених чланова 

Савеза.“ 

 

Након ове измене члан 39. у потпуности гласи: 

 

„Члан 39. 

Скупштина је највиши орган Савеза. 



Скупштину сачињавају представници спортских удружења и спортских 

привредних друштава - редовних чланова Савеза и један представник придружених 

чланова Савеза.“ 

 

Члан 7. 

Мења се чл. 40. став 3. Статута и гласи: 

„Ванредна седница Скупштине се одржава на захтев Председника Савеза, Управног 

одбора, Надзорног одбора или једне трећине чланова Скупштине уз предлагање 

дневног реда.“ 

 

После става 3. додаје став 4. који гласи: 

„Ако надлежни орган Савеза не сазове седницу Скупштине, њу могу сазвати они 

чланови Савеза који су тражили њено сазивање.“ 

 

Досадашњи став 4. постаје став 5, мења се и гласи: 

„Уколико се испуне услови из става 3. и 4. овог члана, ванредна седница Скупштина се 

заказује најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање 

Скупштине.“ 

 

Након ови измена члан 40. у потпуности гласи: 

 

„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 чланова Скупштине уз 

предлагање дневног реда. 

Ако надлежни орган Савеза не сазове седницу Скупштине, њу могу сазвати они 

чланови Савеза који су тражили њено сазивање. 

Уколико се испуне услови из става 3. и 4. овог члана, ванредна седница 

Скупштина се заказује најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног 

захтева за одржавање Скупштине.“ 

 

 

Члан 8. 

Мења се члан 41. Статута и гласи: 

„Члан 41. 

Седница Скупштине се може одржати ако присуствује више од половине 

чланова скупштине Савеза.“ 

 

 

Члан 9. 

Мења се члан 43. став 3. Статута и гласи: 

„Скупштина доноси одлуке простом већином присутних чланова, а када се ради о 

усвајању и изменама и допунама статута, статусним променама, отуђењу имовине и 

престанку Савеза, одлуке доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова 

Скупштине.“ 

 

Након ове измене члан 43. у потпуности гласи: 



 

„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 и прихвата ревизорске 

извештаје;  

5) усваја извештаје о реализацији програма који се финансира из јавних средстава;  

6) бира и разрешава Председника, чланове Управног и Надзорног одбора;  

7) разматра и одлучује о предлозима и иницијативама упућеним Скупштини ако се 

исте односе на питања из надлежности Скупштине;  

8) стара се и одлучује о непокретној имовини Савеза;  

9) доноси одлуку о престанку рада Савеза;  

10) доноси одлуку о статусним променама;  

11) 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 када се ради 

о усвајању и изменама и допунама статута, статусним променама, отуђењу имовине 

и престанку Савеза, одлуке доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова 

Скупштине.“ 

 

 

Члан 10. 

У глави 5. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ додаје се члан 38. који гласи: 

 

„Члан 38. 

Члану Клуба могу се изрећи дисциплинске санкције у складу са Законом о спорту, 

Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности Ваздухопловног савеза 

Србије и овим Статутом, с тим да му не може бити изречена казна за дисциплински 

прекршај за који није крив и који пре него што је учињен није био наведеним актима 

утврђен као дисциплински прекршај и за који није била прописана казна, ако законом 

није друкчије одређено.  

Члан Клуба има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без 

одуговлачења и са што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност 

органа који одлучује о одговорности; браниоца о личном трошку; изјашњење и 

извођење доказа; писану и образложену одлуку и жалбу.  

Члан Клуба не може бити дисциплински кажњен за коришћење својих права у 

складу са законом, Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности, овим 

Статутом и осталим општим актима Савеза.“ 

 

 

Члан 11. 

Сви чланови који долазе после брисаних чланова Статута померају своје бројеве.  

 

 

Члан 12. 



Остали чланови Статута Ваздухопловног савеза Србије у свему остају непромењени. 

 

 

 

Члан 13. 

Ове измене и допуне Статута ступају на снагу даном усвајања на седници Скупштине 

Ваздухопловног савеза Србије. 

 

 

 

 

                                                                   Ваздухопловни савез Србије  

                                                                                председник  

 

 

                                                                __________________________                                             

                                                                           Лабуд Булатовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


