ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Београд, 28.март 2012. Године

На основу члана 37. Статута Ваздухопловног Савеза Србије од 22. децембра 2011.
године, а у складу са одредбама Закона о спорту ("Службени гласник Републике Србије"
бр. 24/2011), Управни одбор Ваздухопловног Савеза Србије на 37.седници одржаној дана
28.марта 2012.године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се дисциплинска и материјална одговорност
редовних, придружених и почасних чланова Ваздухопловног Савеза Србије (у даљем
тексту: Савез) и чланова органа Савеза, као и учесника ваздухопловно-спортских
приредби.
Овим правилником утврђују се дисциплинска одговорност, дисциплински
прекршаји, дисциплинске санкције, застарелост, дисциплински органи, трошкови
дисциплинског поступка, покретање поступка, прекид поступка, дисциплинске одлуке,
жалба на одлуке, одредбе о малолетницима, утврђивање материјалне одговорности и
евиденција санкција.
Члан 2.
Чланови Савеза, чланови органа Савеза и учесници ваздухопловно-спортских
приредби одговорни су дисциплински и материјално за извршавање обавеза и дужности у
складу са Статутом Савеза, овим Правилником, другим општим актима Савеза, као и за
чување угледа ваздухопловног спорта.
Члан 3.
Члан Савеза, као и члан органа Савеза, односно учесник ваздухопловно-спортских
приредби који не извршава своје обавезе, нарушава права других чланова или се не
придржава правила Статута и других општих аката Савеза, чини дисциплински прекршај
у смислу овог Правилника.
Лице из става 1. овог члана је одговорно за прекршај ако је у време извршења
прекршаја било урачунљиво и прекршај извршило са умишљајем или из нехата без обзира
да ли га је извршило чињењем или нечињењем.
Дисциплински прекршај постоји и када лице из става 1. овог члана својим
понашањем наноси штету Савезу, нарушава углед Савеза и ваздухопловном спорту
уопште.

Члан 4.
Непознавање одредаба овог Правилника не искључује дисциплинску и материјалну
одговорност.
Члан 5.
Није крив за прекршај учинилац који је у време извршеног прекршаја био у
стварној заблуди.
Стварна заблуда постоји када је учинилац у време извршења прекршаја погрешно
сматрао да постоје околности према којима би, да су стварно постојале, његова радња
била дозвољена.
Члан 6.
Кривична одговорност, одговорност за привредни преступ и прекршај пред
судовима и другим државним органима не искључују одговорност чланова пред
дисциплинским органима Савеза у складу са овим Правилником, уколико понашање по
тим основама има елементе одговорности у смислу овог Правилника.
Члан 7.
Одговорност чланова Савеза и чланова органа Савеза, као и учесника
ваздухопловно-спортских приредби, може се утврђивати само за оне прекршаје који су у
време њиховог извршења овим Правилником били утврђени као дисциплински прекршаји.
Члан 8.
Ниједан члан Савеза не може бити дисциплински кажњен због коришћења својих
права утврђених законом, Статутом Савеза и другим општим актима Савеза.
Члан 9.
На сва остала питања која се тичу извршења прекршаја и одговорности непосредно
се примењују одредбе Закона о прекршајима.

2. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 10.
Дисциплински прекршаји су:
1. Прекршаји чланова Савеза:
1) одбијање учешћа у репрезентативним селекцијама;
2) неучествовање репрезентативних селекција на међународним и домаћим спортским
такмичењима у складу са прописима Савеза и ФАИ;
3) лет изнад забрањене зоне, повреда ваздушног простора или повреда на други начин
одредаба Закона о ваздушном саобраћају и његових подзаконских аката;
4) недостављање података Савезу који су неопходни за израду извештаја и друге
документације, као и за израду часописа Савеза, непријављивање и нерегистрација својих
спортиста за потребе учешћа на такмичењима;
5) неплаћање чланарине у складу са Статутом Ваздухопловног савеза Србије или
непоштовање одредаба Статута Савеза на други начин;

6) несавесно, немарно и неблаговремено извршавање, односно неиспуњење
уговорних обавеза;
7) непоштовање одредаба Закона о арбитражи и Правилника о Сталном спортском
арбитражном суду при Спортском савезу Србије, а нарочито:
8.1.непружање Арбитражном суду помоћи у раду,
8.2. ометање и утицање на арбитражни поступак и његов исход,
8.3. недостављање информација и исправа којима располажу, и у року који одреди
судија, на захтев Арбитражног суда,
8.4. неодазивање позиву Арбитражног суда за учешће у поступку у року од 15 дана од
дана обавештења о покретању спора пред Арбитражним судом и његовој надлежности за
решавање спора,
8.5. непоштовање и неизвршавање одлука Сталног спортског арбитражног суда при
Спортском савезу Србије,
8.6. омаловажавање у јавности Арбитражног суда или његових одлука;
8) дискриминација с обзиром на неко лично својство, пол, расу, статус, вероисповест,
опредељење или уверење, или по било ком другом основу у складу са чл. 10. Закона о
спорту;
9) неизвршавање новчаних казни које је изрекао Дисциплински судија;
10) неплаћање трошкова дисциплинског поступка;
11) остваривање противправне имовинске користи на штету Савеза;
12) неовлашћено коришћење ствари и средстава који су у власништву Савеза;
13) злоупотреба интернет група Савеза, односно, злоупотреба e-mail адресе и других
података и њихово коришћење у приватне сврхе и давање другим лицима без писменог
одобрења власника личних података, као и бављење сличним радњама;
14) ако овлашћено лице спортског удружења, односно спортског привредног друштва,
не пошаље званичну e-mail адресу;
15) непоштовање одредаба других општих аката Савеза;
16) поступање супротно одредбама Закона о спорту и подзаконских аката донетих на
основу њега;
17) остале повреде правила ваздухопловног спорта.
2. Прекршаји чланова органа Савеза:
1. ако се редовна седница Скупштине не одржи у року предвиђеним Статутом,
односно, најкасније до краја априла текуће године,
2. ако се седница Скупштине одржи а није испуњен кворум,
3. ако Скупштина не донесе план и програм рада Савеза за текућу годину,
4. ако не разматра и не одлучи о предлозима и иницијативама који су јој упућени а
који су из њене надлежности,
5. ако донесе одлуке на начин супротан начину предвиђеним Статутом Савеза,
6. ако не верификује пријем и искључење чланова Савеза,
7. ако се не стара и не одлучује о непокретној имовини Савеза,
8. ако Председник Савеза не поднесе извештај о свом раду на годишњој седници
Скупштине Савеза,
9. ако не сазове седнице Скупштине и Управног одбора,
10. ако се не стара о остваривању циљева Савеза и права и обавеза чланова Савеза,
11. ако не утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Савеза,

12. ако не брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине,
13. ако Управни одбор, на штету Савеза, купи или отуђи покретна основна средства
Савеза,
14. ако Управни одбор, на штету Савеза, оснује спортско привредно друштво или неки
други облик органозовања, односно, уложи средства у спортско привредно друштво или
други облик органозовања, чији оснивач није Савез,
15. ако Управни одбор, на штету Савеза, потпише уговоре важне за пословање Савеза,
16. ако Управни одбор не утврди предлог годишњег програма рада, финансијски план
и календар такмичења,
17. ако Управни одбор не одлучи о стицању, суспензији и престанку чланства у
Савезу,
18. ако Управни одбор не одлучи, као другостепени орган, о жалбама на првостепене
одлуке других органа Савеза у питањима која нису у искључивој надлежности
Арбитражног суда при Спортском савезу Србије,
19. ако Управни одбор не припреми предлоге аката за чије је доношење надлежна
Скупштина,
20. ако Управни одбор не именује представнике Савеза у другим организацијама и
органима,
21. ако Управни одбор не изврши избор непосредних организатора домаћих и
међународних такмичења,
22. ако Управни одбор не именује, односно не разреши Генералног секретара,
23. ако Управни одбор одлучује а није испуњен кворум, односно, ако одлучује на
начин супротан начину предвиђеним Статутом Савеза и пословником о раду УО,
24. ако Управни одбор одлучује о усвајањима општих аката на електронској седници,
односно одлучује на електронској седници када се не ради о хитним питањима,
25. ако Управни одбор одлучује писаним изјашњењем чланова ван седнице на начин
супротан чл. 50. ст. 2. Статута Савеза,
26. ако Управни одбор донесе одлуке из надлежности Скупштине а нису испуњени
услови за то, у складу са Статутом Савеза,
27. ако Управни одбор у свом саставу нема одређен број жена, у складу са Статутом
Савеза,
28. ако Управни одбор не образује комисије, у складу са Статутом Савеза,
29. ако Надзорни одбор одлучује на начин супротан начину предвиђеним Статутом
Савеза,
30. ако Надзорни одбор не врши непосредну заштиту имовине и интереса Савеза,
31. ако Надзорни одбор не штити права чланова Савеза,
32. ако Надзорни одбор не поднесе извештај на годишњој седници Скупштине о
контроли материјално-финансијског пословања и законитости рада органа Савеза,
33. ако о утврђеним злоупотребама, односно несавесног и неодговорног рада функција
чланова и органа, или о утврђеним повредама одредаба Статута и других општих аката
Савеза Надзорни одбор не обавести Управни одбор, односно Скупштину,
34. ако Надзорни одбор, на захтев Председника, Скупштине, Управног одбора или 1/3
чланова не изврши контролу одређених области рада Савеза,
35. ако Генерални секретар не извршава и не спроводи одлуке Управног одбора,
36. ако Генерални секретар несавесно и неодговорно спроводи годишњи план и
програм рада у складу са одлукама органа Савеза, односно несавесно и неодговорно

припрема спортски календар и извештаје о раду, као и остала документа неопходна за рад
Управног одбора и Скупштине Савеза,
37. ако Генерални секретар несавесно и неодговорно извршава финансијски план,
38. ако Генерални секретар злоупотребљава поверена му права и овлашћења од стране
надлежних органа Савеза,
39. ако Генерални секретар не организује и не руководи радом стручне службе,
40. ако Генерални секретар, на захтев Управног одбора, не поднесе извештај о свом
раду и раду стручне службе,
41. ако се Генерални секретар не стара о припремама седница органа Савеза,
42. ако Генерални секретар не учествује у раду органа Савеза,
43. ако Генерални секретар не испуњава остале обавезе предвиђене Статутом Савеза,
44. ако органи Савеза не обавештавају јавност о свом раду;
45. злоупотреба положаја;
46. неиспуњење уговорних обавеза;
47. повреда одредаба Статута о забрани конкуренције и сукобу интереса;
48. повреда одредаба Статута о одговорности за проузроковану штету;
49. повреда одредаба Статута које се односе на располагање имовином Савеза и
солидарној одговорности за обавезе Савеза;
50. повреда одредаба Статута које се односе на финансирање Савеза;
51. непоштовање одредаба других општих аката Савеза;
52. злоупотреба интернет група Савеза, односно, злоупотреба e-mail адресе и других
података;
53. незакључивање уговора о осигурању од одговорности за штету, или на други начин
не поштовање одредаба Закона о обавезном осигурању у саобраћају;
54. остале повреде правила ваздухопловног спорта.
3. Прекршаји организатора и учесника спортских приредби:
1) ако такмичар да нетачне податке у пријави за учешће на спортским приредбама;
2) ако такмичар не плати котизацију организатору спортске приредбе;
3) ако организатор приредбе прими непотпуну пријаву, пријаву која је предата после
истека рока за предају, пријаву која није предата на прописаном обрасцу или пријаву са
неистинитим подацима;
4) ако организатор приредбе одбије пријаву али о томе не обавести подносиоца или га
не обавести у прописаном року;
5) ако организатор приредбе откаже приредбу супротно условима предвиђеним
правилником приредбе;
6) ако, у случају одлагања приредбе, организатор приредбе не обавести пријављене
учеснике најкасније 8 дана пре датума одређеног за почетак приредбе и не саопшти нови
датум одржавања приредбе;
7) ако се такмичар у истој сезони такмичи за више од једног клуба;
8) ако такмичар, односно учесник такмичења, утиче на организатора приредбе да
одабере начин на који ће изабрати учеснике спортске приредбе у случају подношења већег
броја пријава од предвиђених;
9) ако такмичар не обавести организатора приредбе о одустајању од учешћа, или га
обавести у року краћем од 8 дана пре почетка приредбе;

10) ако такмичар, односно учесник такмичења нема личну документацију са сликом,
важећу такмичарску дозволу, као и другу документацију прописану правилником
такмичења, или исту не да на увид руководству такмичења пре почетка такмичења;
11) ако такмичар не познаје, не поштује, не прихвата и не понаша се у складу са
Општим спортским правилником Савеза, Спортским правилником ФАИ и са правилником
за наведену такмичарску дисциплину;
12) ако такмичар, или са њим повезана лица, својим недоличним понашањем,
изгледом, непристојним одевањем или на други начин омета такмичење и нарушава углед
спортске приредбе и ваздухопловног спорта;
13) ако такмичар, или са њим повезана лица, врши или покуша да врши подмићивање,
прими мито или на било који начин служи као посредник у подмићивању;
14) ако такмичар даје лажне и нетачне изјаве и податке са циљем да обмане друго лице
у намери да прикрије право чињенично стање;
15) ако такмичар не поштује одлуке званичних спортских органа и функционера
спортске приредбе;
16) ако се организатор спортске приредбе не придржава одредаба Општег спортског
правилника Савеза које се односе на организовање спортских приредби;
17) ако такмичар својим понашањем причини материјалну штету организатору или
учеснику спортске приредбе, намерно или из крајње непажње;
18) ако такмичар изазива нереде и туче или учествује у истим;
19) ако се такмичар не понаша у спортском духу, а нарочито ако неоправдано поднесе
приговоре и жалбе, погрдно се опходи према службеним лицима или учесницима
приредбе или истима прети, изостаје са свечаности отварања и затварања такмичења,
изражава протест и негодовање званичној химни, застави и симболима државе;
20) ако такмичар, односно учесник такмичења учествује у спортским приредбама за
време трајања казне суспензије;
21) ако организатор приредбе не прикупи све дозволе од надлежних државних органа
неопходне за одржавање спортске приредбе;
22) ако организатор приредбе такмичаре изложи активностима који угрожавају њихово
здравље;
23) ако организатор приредбе не изради билтен, односно правилник и план приредбе,
или их не изради у прописаном року;
24) ако организатор приредбе не одреди, односно, именује службена лица;
25) ако за делегата буде именовано лице које нема звање судије нити ранг који
одговара рангу такмичења за који је задужен;
26) ако делегат не извршава, или несавесно и немарно извршава своје обавезе;
27) ако су чланови такмичарског жирија истовремено и такмичари на истом
такмичењу;
28) ако организатор приредбе не припреми документацију за такмичење или ако
документација не садржи све елементе предвиђене Општим спортским правилником
Савеза;
29) ако не врати котизацију у складу са одредбама Општег спортског правилника
Савеза;
30) ако се службена лица понашају пристрасно;
31) ако службена лица неоправдано и безразложно одбију вршење спортских функција;

32) ако такмичар, односно учесник такмичења, и организатор спортске приредбе не
поштују одредбе овог Правилника.

3. ДИСЦИПЛИНСКЕ САНКЦИЈЕ
Члан 11.
Приликом одмеравање санкције узимају се у обзир све околности које утичу на то
да санкција буде већа или мања, а нарочито: тежина и последице прекршаја, околности
под којима је прекршај учињен, степен одговорности учиниоца, личне прилике и
имовинско стање учиниоца, као и његово понашање после учињеног прекршаја.
Члан 12.
Ако је учинилац једном радњом или са више радњи учинио више прекршаја,
претходно ће се утврдити казна за сваки од тих прекршаја, па ће се за све њих изрећи
јединствена казна.
Ако је за све прекршаје у стицају утврђена новчана казна, изрећи ће се јединствена
новчана казна која представља збир утврђених новчаних казни, с тим што она не може
бити већа од од двоструког износа највеће новчане казне предвиђене овим Правилником.
Члан 13.
Овим Правилником не дира се у одредбе Статута Ваздухопловног савеза Србије
које се односе на исти прекршај.
Члан 14.
За извршен прекршај могу се изрећи опомена, јавна опомена, казне и заштитна
мера.
Дисциплинске казне су:
1) суспензија;
2) искључење из Савеза.
Заштитна мера:
1) забрана обављања дужности у оквиру Савеза.
Заштитна мера се може изрећи самостално или са одређеном казном.

Члан 15.
Опомена се може изрећи уместо казне ако постоје околности које у знатној мери
умањују одговорност учиниоца, тако да се оправдано може очекивати да ће се убудуће
клонити вршења прекршаја и без изрицања казне.
Опомена се може изрећи и ако се прекршај састоји у неиспуњавању прописане
обавезе или је прекршајем нанесена штета, а учинилац је пре доношења решења о
прекршају испунио прописану обавезу, односно, надокнадио нанесену штету.
Члан 16.
Јавна опомена се изриче за следеће прекршаје:
1. Прекршаји чланова Савеза:

члан 10. став 1. тачка 1. подтачке 1), 2), 8) алинеја 8.5. и 8.6, и подтачка 14);
2. Прекршаји чланова органа Савеза:
члан 10. став 1. тачка 2. подтачке 1), 14), 17), 20), 21), 22), 32), 39), 40), 47), 48), 51)
и 52).
Члан 17.
Уколико учинилац прекршаја ни након јавне опомене не промени своје понашање,
односно, уколико се не извини за учињене увреде или нанесене повреде, биће искључен из
Савеза.
Јавна опомена се објављује на почетној интернет страни Ваздухопловног савеза
Србије.
Члан 18.
Суспензија се изриче такмичару, екипи, и репрезентацији следећим случајевима:
1. ако такмичар не обавести организатора приредбе о одустајању од учешћа, или га
обавести у року краћем од 8 дана пре почетка приредбе;
2. ако такмичар, односно учесник такмичења нема личну документацију са сликом,
важећу такмичарску дозволу, као и другу документацију прописану правилником
такмичења, или исту не да на увид руководству такмичења пре почетка такмичења;
3. ако такмичар, или са њим повезана лица, врши или покуша да врши подмићивање,
ако прими мито или ако на било који начин служи као посредник у подмићивању;
4. ако даје лажне и нетачне изјаве и податке са циљем да обмане друго лице у намери
да прикрије право чињенично стање;
5. ако не поштује одлуке званичних спортских органа и функционера спортске
приредбе;
6. ако својим понашањем причини материјалну штету организатору или учеснику
спортске приредбе, намерно или из крајње непажње.
Суспензија представља забрану учествовања на спортским приредбама у року до 2
године и одређеној врсти спортске приредби.
Суспензија ће се изрећи и члану Савеза који омета ток дисциплинског поступка.
Истог ће Дисциплински судија удаљити са расправе, у складу са чланом 55. овог
Правилника.
Члан 19.
Када је суспензија изречена у случају из става 1. тач. 2), 3), 4), 5) и 6) претходног
члана, делегат такмичења дужан је да учиниоцу прекршаја одмах саопшти да је
суспендован и да га удаљи са такмичења.
Коначну одлуку о суспензији доноси Дисциплински судија, који решава по
дисциплинској пријави делегата такмичења.
Члан 20.
Суспендовано лице дужно је да врати своју спортску дозволу Дисциплинском
судији или органу кога он овласти.

Члан 21.

За време трајања суспензије такмичар не сме вршити било које функције у оквиру
надлежности Савеза.
Одлука о суспензији се објављује на почетној интернет страни Ваздухопловног
савеза Србије.
Члан 22.
Казна искључења из Савеза, поред случајева за која се изриче када је то прописано
Статутом ВСС, може се изрећи и за следеће прекршаје:
1) дискриминација с обзиром на неко лично својство, пол, расу, статус, вероисповест,
опредељење или уверење, или по било ком другом основу у складу са чл. 10. Закона о
спорту;
2) неиспуњење уговорних обавеза;
3) повреда одредаба Статута о забрани конкуренције и сукобу интереса;
4) повреда одредаба Статута о одговорности за проузроковану штету;
5) повреда одредаба Статута које се односе на располагање имовином Савеза и
солидарној одговорности за обавезе Савеза;
6) ако се такмичар у истој сезони такмичи за више од једног клуба;
7) ако такмичар не познаје, не поштује, не прихвата и не понаша се у складу са
Општим спортским правилником Савеза, Спортским правилником ФАИ и са правилником
за наведену такмичарску дисциплину;
8) ако такмичар, или са њим повезана лица, својим недоличним понашањем,
изгледом, непристојним одевањем или на други начин омета такмичење и нарушава углед
спортске приредбе и ваздухопловног спорта;
9) ако такмичар изазива нереде и туче или учествује у истим;
10) ако се такмичар не понаша у спортском духу, а нарочито ако неоправдано поднесе
приговоре и жалбе, погрдно се опходи према службеним лицима или учесницима
приредбе или истима прети, изостаје са свечаности отварања и затварања такмичења,
изражава протест и негодовање званичној химни, застави и симболима државе.
Члан 23.
Заштитна мера забране обављања дужности у оквиру Савеза изриче се када
одговорно лице злоупотреби вршење дужности ради извршења прекршаја, у смислу члана
51. Закона о прекршајима, а нарочито:
1. ако се седница Скупштине одржи а није испуњен кворум,
2. ако Скупштина не донесе план и програм рада Савеза за текућу годину,
3. ако не разматра и не одлучи о предлозима и иницијативама који су јој упућени а
који су из њене надлежности,
4. ако Председник Савеза не утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси
Управни одбор Савеза,
5. ако Председник Савеза не брине о извршавању програма, планова, одлука и
закључака Скупштине,
6. ако Управни одбор одлучује о усвајањима општих аката на електронској седници,
односно одлучује на електронској седници када се не ради о хитним питањима,
7. ако Управни одбор одлучује писаним изјашњењем чланова ван седнице на начин
супротан чл. 50. ст. 2. Статута Савеза,

8. ако Генерални секретар злоупотребљава поверена му права и овлашћења од стране
надлежних органа Савеза,
9. злоупотреба положаја;
10. повреда одредаба Статута које се односе на финансирање Савеза.
Члан 24.
Ова заштитна мера се састоји у забрани учиниоцу дисциплинског прекршаја да
врши послове које је вршио у време извршења прекршаја, или руководећу дужност у
финансијском пословању, или одређену врсту послова, или све или неке дужности везане
за располагање, коришћење, управљање или руковање повереном имовином.
Учиниоцу дисциплинског прекршаја се истовремено изриче и новчана казна
прописана овим Правилником.
Забрана обављања дужности у оквиру Савеза може се изрећи у трајању до годину
дана, рачунајући од дана када је Решење о прекршају постало правоснажно.

Измена пласмана
Члан 25.
Орган који је изрекао санкцију обавезно о томе писмено обавештава
санкционисано лице и надлежну службу ВСС. Уколико се санкције односе на екипу или
поједине такмичаре, извршиће се њихово брисање из пласмана, односно ранг листе
приредбе, и сматраће се као да нису учествовали на приредби. Пласман остаје по
редоследу какав би био да санкционисано лице није ни учествовало на приредби. Уколико
је санкционисано лице било члан екипе, сматра се да екипа нема пласман у екипној
конкуренцији.
Смањење и брисање санкције
Члан 26.
Смањење и брисање санкције може се извршити у случају када се покаже да је иста
постигла сврху. Орган који је изрекао санкцију разматра писмени захтев заинтересованог
или санкционисаног лица или екипе, и доноси одговарајуће решење по захтеву, на исти
начин и по истом поступку као и код изрицања санкција.
Захтев за смањење санкције може се узети у поступак и донети одлука о смањењу
санкције тек по протеку једне трећине временске санкције.

4. ЗАСТАРЕЛОСТ
Члан 27.
Покретање дисциплинског поступка застарева протеком 6 месеци од учињеног
прекршаја.
Вођење дисциплинског поступка застарева протеком једне године од покретања
дисциплинског поступка.
Застарелост не тече када дисциплински поступак није могуће покренути или
водити због оправдане спречености, односно одсуства Дисциплинског судије.

Члан 28.
Изречена санкција се не може извршити ако је од дана правоснажности Решења
протекла једна година.
У том случају застарелост почиње да тече од дана када је Решење постало
правоснажно.
Застаревање се прекида сваком радњом надлежног дисциплинског органа која се
предузима ради извршења казне.
Са сваким прекидом застарелост почиње поново да тече.
Затарелост извршења санкције настаје у сваком случају кад протекне двапут
онолико времена колико се по закону тражи за извршење санкције.

5. ДИСЦИЛИНСКИ СУД
Члан 29.
Дисциплински суд Ваздухопловног Савеза Србије чине Дисциплински судија и
Дисциплинско веће.
Члан 30.
Дисциплински судија решава у првом степену по дисциплинској пријави.
Дисциплински судија је назависан у доношењу својих одлука.
Члан 31.
Дисциплински судија мора бити дипломирани правник који познаје право у
области ваздухопловног спорта и који има најмање 3 године искуства.
Права, обавезе и одговорности између Дисциплинског судије и Ваздухопловног
Савеза Србије уређују се уговором.
Уговор се закључује на одређено време.
Члан 32.
Дисциплинско веће (у даљем тексту: Веће) се састоји од три члана чији састав и
мандат одређује Управни одбор ВСС.
Члан 33.
Дисциплинско веће се састаје по потреби.
Радом Већа руководи Председник већа кога бирају чланови Већа.
Члан 34.
Чланови Већа су самостални и независни у свом раду.
Права, обавезе и одговорности између чланова
Ваздухопловног Савеза Србије уређују се уговором.
Уговор се закључује на одређено време.

Дисциплинског

већа и

6. ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
Члан 35.
Дисциплински поступак се покреће подношењем дисциплинске пријаве од стране
лица у надлежности Савеза или по службеној дужности, одмах по сазнању за прекршај.
Дисциплинска пријава се подноси непосредно преко канцеларије Ваздухопловног
Савеза Србије или поштом препоручено.
Физичко лице у својству оштећеног може поднети дисциплинска пријава и усмено
на записник.
Приликом подношења дисциплинске пријаве подносилац плаћа таксу у износу од
10,000.00 динара, осим када се поступак покреће по службеној дужности.
Члан 36.
Поступак по дициплинској пријави је хитан.
Дисциплински судија је дужан да поступак спроведе у што краћем року, а
најкасније у року од 30 дана од дана подношења дисциплинске пријаве.
Члан 37.
Дисциплинска пријава садржи:
1) име и презиме подносиоца пријаве, његов матични број и адресу;
2) назив органа коме се пријава подноси;
3) основне податке о учиниоцу прекршаја: лично име, занимање, место и адресу
становања и држављанство односно назив и седиште окривљеног правног лица, а за
одговорно лице у правном лицу и функцију коју обавља у том правном лицу;
4) чињенични опис радње из које произлази правно обележје прекршаја, време и
место извршења прекршаја и друге околности потребне да се прекршај што тачније
одреди;
5) предлог о доказима које треба извести, уз означење личних имена и адреса сведока,
списе које треба прочитати и предмете који служе као доказ;
6) пропис о прекршају који треба применити;
7) датум, име и презиме и потпис подносиоца пријаве.
Кад предлог за покретање прекршајног поступка подноси физичко лице као
оштећени, пријава не мора садржати пропис о прекршају који треба применити ни
јединствени матични број грађана окривљеног лица.
Члан 38.
По пријему дисциплинске пријаве Дисциплински судија ће испитати постојање
услова за покретање поступка. Уколико нађе да исти постоје, донеће Решење о покретању
дисциплинског поступка.
Решење из става 1. овог члана садржи означење лица против кога се покреће
дисциплински поступак и правну квалификацију прекршаја.
Ако је пријава поднета против више лица или за више прекршаја, у решењу се
морају назначити сва лица и правна квалификација за све прекршаје.
Дисциплински судија ће пријаву са свим прилозима доставити лицу против кога је
покренут поступак.

Достављање се врши лично у стану, пословној просторији или на радном месту на
коме је окривљени запослен.
На остала питања везана за достављање примењују се одредбе Закона о
прекршајима.
Члан 39.
Позивање лица против кога је покренут поступак се врши достављањем затвореног
писменог позива који садржи: назив дисциплинског органа, лично име лица против кога је
покренут поступак, назив прекршаја који му се ставља на терет, место где то лице има
доћи, дан и час кад се треба јавити, назначење да се позива у својству окривљеног,
службени печат и потпис Дисциплинског судије односно службеног лица које позива.
У позиву којим се окривљени позива назначиће се да ли мора лично присуствовати
ради испитивања или своју одбрану може дати и писмено.
Члан 40.
Окривљени је дужан да се у року од 3 дана од дана пријема пријаве одазове позиву.
Ако Дисциплински судија нађе да непосредно усмено саслушање није потребно с
обзиром на значај прекршаја и податке којима располаже, може позвати окривљеног да
своју одбрану да писмено.
Дисциплински судија може поступати и без изјаве окривљеног у случају да он не
достави изјаву у року из претходног члана и тада ће донети решење на основу достављене
пријаве и прикупљених доказа.
У том случају овакав поступак окривљеног узеће се као отежавајућа околност.
Члан 41.
Ако процени да је то потребно за доношење правилне одлуке, а нарочито када
треба да се изврши увиђај, саслуша сведок или вештак, Дисциплински судија може
одлучити да одржи усмену расправу.
Дисциплински судија ће заказати усмену расправу у року од 5 дана.
Позив за расправу садржи следеће:
1) назив дисциплинског органа;
2) назив и адресу лица које се позива и у ком својству (као странка, вештак, сведок);
3) место одржавања, дан и час почетка расправе;
4) предмет због кога се позива.
У позиву се нарочито мора навести да ли је позвано лице дужно да дође лично или
може послати браниоца који ће га заступати а може да за расправу достави и писмену
одбрану.
Позвано лице ће се нарочито упозорити да је, у случају спречености да се одазове
позиву, дужно да извести орган који је издао позив, као и на последице ако се не одазове
позиву, не достави писмену одбрану или не извести да је спречен да дође.
Члан 42.
Усмена расправа ће се, по правилу, одржати у седишту органа који води поступак.
Ако је потребно извести увиђај у месту ван седишта тог органа, усмена расправа се
може одржати у месту увиђаја, осим када то производи несразмерно велике трошкове.

Члан 43.
Учесници у поступку не смеју у изјавама и поднесцима вређати или омаловажавати
Дисциплинског судију, чланове Дисциплинског већа, службена лица Савеза, супротну
странку као ни друге учеснике у поступку.
Члан 44.
Усмена расправа је јавна.
Дисциплински судија може искључити јавност за целу усмену раправу или само за
један њен део:
1) ако то захтевају разлози морала или јавне безбедности;
2) ако постоји озбиљна и непосредна опасност ометања усмене расправе;
3) ако треба да се расправља о околностима које представљају службену,
професионалну, пословну, државну или војну тајну.
Предлог за искључење јавности може ставити и заинтересовано лице.
О искључењу јавности доноси се посебан закључак који мора бити образложен и
јавно објављен.
При објављивању решења по спроведеном поступку јавност се не може искључити.
Члан 45.
Расправом руководи Дисциплински судија.
На почетку усмене расправе Дисциплински судија је дужан да утврди која од
позваних лица су присутна, а у погледу одсутних да провери да ли су им позиви уредно
достављени.
Расправа се може одржати и у одсуству појединих лица која су на њу позвана
уколико нису оправдали свој изостанак.
Ако на усмену расправу не дође странка која је поднела дисциплинску пријаву,
мада је уредно позвана, а из целокупног стања ствари се може претпоставити да је пријаву
повукла, Дисциплински судија ће закључком обуставити поступак, а може на њен трошак
и одложити усмену расправу, али не дуже од 3 дана, ако је то потребно ради правилног
решења ствари.
Против закључка из претходног става допуштена је посебна жалба.
Члан 46.
Странка је дужна да изнесе тачно, потпуно и одређено чињенично стање и
околности на којима заснива пријава и да поднесе доказе за њих.
Ако странка не поднесе доказе, Дисциплински судија ће је позвати да то учини и
одредиће примерени рок, који не може бити дужи од 3 дана, за достављање доказа.
Докази су: изјаве странака, искази сведока, исправе, увиђај, налази и мишљење
вештака и тумача.
Од странке се неће тражити да прибави и поднесе доказе које брже и лакше може
прибавити орган који води поступак.
Ако странка ни у накнадно одређеном року не поднесе доказе, Дисциплински
судија ће закључком одбацити дисциплинску пријаву.
Против закључка из претходног става допуштена је посебна жалба.
Члан 47.

Не треба доказивати чињенице које су општепознате, нити чињенице чије
постојање се претпоставља у складу са спортским правилима, али је дозвољено
доказивати одсуство тих чињеница.
Члан 48.
Ако се у току поступка појави лице које до тада није учествовало у поступку као
странка, па захтева да учествује као странка, Дисциплински судија ће испитати његово
право да буде странка и о томе ће донети закључак.
Против закључка којим се не признаје то право допуштена је посебна жалба.
Члан 49.
Дисциплински судија је дужан да, по потреби, упозори странку на њена права у
поступку и да јој указује на правне последице њених радњи или пропуштања у поступку.
Члан 50.
Ако присутна странка, и поред упозорења на последице, не стави примедбу у току
саме расправе на радње које се предузимају на усменој расправи, сматраће се да нема
примедбе.
Ако та странка касније стави примедбу на радње предузете на усменој расправи,
Дисциплински судија ће узети у разматрање и ту примедбу под условом да није дата после
усмене расправе у циљу одуговлачења поступка и ако може имати утицаја на решавање
предмета спора.
Члан 51.
Дисциплински судија дужан је да се стара о одржавању реда у току поступка.
Лице које, и поред опомене, омета рад надлежног органа или се непристојно
понаша, може бити удаљено.
Лице из претходног става може бити удаљено тек пошто се претходно опомене да
ће бити удаљено и пошто му се предоче правне последице удаљења.
Члан 52.
Ако члан Савеза омета ток дисциплинског поступка Дисциплински судија ће му
изрећи казну суспензије и удаљити га са расправе.
Казна суспензије се састоји у забрани учествовања на спортским приредбама за све
време њеног трајања.
Ова казна траје до завршетка дисциплинског поступка пред Дисциплинским
судијом.
О изреченој казни суспензије се извештавају спортска удружења, Савези и друге
спортске организације чији је такмичар члан истог дана када је изречена наведена казна, а
најкасније наредног дана.
Члан 53.
Ако се поступак не може окончати на једној усменој расправи, Дисциплински
судија ће исту прекинути и што пре заказати њен наставак, а најкасније у року од 5 дана, и
истовремено ће присутним лицима усмено саопштити време и место наставка расправе.

Члан 54.
О току расправе води се записник.
Записник води записничар кога одреди Дисциплински судија. Записник потписују
Дисциплински судија, записничар и странке у поступку.
Записник се заводи у деловодник и чува у архиви Савеза.
По један примерак записника доставља се странкама у поступку у року од 3 дана од
дана одржане расправе.
На остала питања која се тичу вођења записника примењују се одредбе Закона о
општем управном поступку.

7. ПРЕКИД ПОСТУПКА
Члан 55.
Дисциплински судија ће Решењем прекинути поступак у следећим случајевима:
1. ако се не зна боравиште окривљеног или је он у бекству или се налази у
иностранству на неодређено време;
2. ако је код окривњеног наступило привремено душевно обољење или привремена
душевна поремећеност;
3. ако је за исто дело против окривљеног покренут кривични поступак, када прекид
траје до доношења правоснажне судске одлуке у кривичном поступку.
Прекинути поступак наставиће се када престану сметње које су изазвале прекид.
О прекиду и настављању поступка обавестиће се подносилац дисциплинске
пријаве, односно, оштећени.

8. РЕШЕЊЕ
Члан 56.
Дисциплински поступак завршава се доношењем Решења којим се окривљени
оглашава одговорним за дисциплински прекршај, односно којим се окривљени ослобађа
одговорности за дисциплински прекршај, или Решења којим се обуставља поступак.
Члан 57.
Решење којим се обуставља поступак Дисциплински судија доноси кад утврди:
1. да је дисциплински поступак вођен без дисциплинске пријаве, односно да
подносилац пријаве није био овлашћен за његово подношење;
2. да Савез није надлежан за вођење дисциплинског поступка;
3. да је у питању радња која није прописана као прекршај;
4. да је исто лице за исту радњу већ правоснажно кажњено у дисциплинском
поступку, или је поступак правоснажно обустављен али не због ненадлежности;
5. да окривљени има дипломатски имунитет;
6. да је наступила застарелост вођења дисциплинског поступка;
7. да је окривљени у току поступка умро, односно, да је правно лице престало да
постоји;

8. да је подносилац дисциплинске пријаве одустао од истог пре правоснажности
Решења.
У образложењеу Решења укратко се наводе разлози због којих је поступак
обустављен и пропис на основу кога је то учињено.
У случају када је дисциплинска пријава поднета против лица које ужива
дипломатски имунитет, Дисциплински судија ће уступити предмет надлежном суду.
Члан 58.
Решење којим се утврђује да окривљени није одговоран за дисциплински прекршај
који му се ставља на терет Дисциплински судија ће донети у следећим случајевима:
1. ако дело, за које се окривљени терети, није предвиђено као дисциплински
прекршај;
2. ако постоје околности које искључују дисциплинску одговорност окривљеног;
3. ако није доказано да је окривљени учинио дисциплински прекршај за који је против
њега поднета пријава за покретање дисциплинског поступка.
Члан 59.
Решење којим се окривљени оглашава одговорним за дисциплински прекршај
Дисциплински судија доноси кад у дисциплинском поступку утврди постојање прекршаја
и одговорност окривљеног за тај прекршај.
Члан 60.
Решење се доноси писмено, а само изузетно се може објавити усмено, али се и тада
мора издати у писменом облику, најкасније наредног дана по усменом објављивању, и
мора у потпуности да одговара решењу које је усмено објављено.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Члан 61.
Решење садржи:
увод;
диспозитив (изреку);
образложење;
упутство о правном средству;
назив органа који га доноси са бројем и датумон решења;
потпис Дисциплинског судије.

Члан 62.
На Решење Дисциплинског судије може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана
достављања Решења.
Жалба не одлаже извршење Решења.
Приликом подношења жалбе жалилац плаћа таксу у износу од 5,000.00 динара.
Члан 63.
По жалбама изјављеним на одлуке Дисциплинског судије решава Дисциплинско
веће.

Члан 64.
Жалба се непосредно предаје или шаље поштом Дисциплинском судији.
Ако је жалба непосредно предата или послата поштом Дисциплинском већу, он је
одмах шаље Дисциплинском судији. У том случају, у погледу рока, сматра се као да је
предата жалба Дисциплинском судији.
Члан 65.
По пријему жалбе, Дисциплински судија испитује да ли је жалба допуштена,
благовремена и изјављена од стране овлашћеног лица.
Недопуштену, неблаговремену или од стране неовлашћеног лица изјављену жалбу
Дисциплински судија ће одбацити закључком.
Против закључка из претходног става странка има право на посебну жалбу.
Члан 66.
Жалбу која је допуштена, благовремена, и изјављена од стране овлашћеног лица
Дисциплински судија је дужан да је достави Дисциплинском већу, без одлагања, а
најкасније у року од 3 дана од дана пријема жалбе.
Уз жалбу дужан је да достави и списе предмета.
Члан 67.
Веће доноси Решење већином гласова.
Председник Већа руководи већањем и гласањем и гласа последњи.
О већању и гласању се води записник који потписују сви чланови Већа и
записничар.
Члан 68.
Ако је жалба недопуштена, неблаговремена или изјављена од стране неовлашћеног
лица, а Дисциплински судија је пропустио да је због тога одбаци, одбациће је Веће.
Ако је не одбаци, узима предмет у разматрање.
Члан 69.
Веће може одбити жалбу и потврдити првостепено Решење или усвојити жалбу и
поништити Решење у целини или делимично, или га изменити.
Члан 70.
Дисциплинско веће дужно је да о жалби одлучи одлучи што пре а најкасније у року
од 30 дана од дана пријема жалбе.
Члан 71.
Решење Дисциплинског већа је коначно.
Против њега незадовољна странка може тужбом покренути управни спор пред
Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.
Члан 72.
Решење Дисциплинског органа стиче својство правоснажности када се више не
може побијати жалбом или када жалба није дозвољена.

Решење се извршава када постане правоснажно.
Првостепено Решење постаје извршно:
1) истеком рока за жалбу, ако жалба није изјављена,
2) достављањем странци, ако жалба није допуштена;
3) достављањем странци, ако жалба не одлаже извршење;
4) достављањем странци решења којим се жалба одбацује или одбија.
Другостепено решење којим је измењено првостепено решење постаје извршно кад
се достави странци.
На остала питања која се односе на извршење примењују се одредбе Закона о
општем управном поступку.
Члан 73.
На остала питања која се тичу покретања и тока поступка, тока поступка по жалби
пред првостепеним и другостепеним органом и извршења Решења, а која нису поменута
овим Правилником, примењују се одредбе Закона о прекршајном поступку и Закона о
општем управном поступку.

9. ТРОШКОВИ ПОСТУПКА
Члан 74.
У Решењу којим се окривљени оглашава одговорним за дисциплински прекршај
одлучиће се ко сноси трошкове поступка, њихов износ, коме се и у ком року морају
платити, с тим да тај рок не може бити краћи од 15 нити дужи од 30 дана од дана
правоснажности решења.
Ако у Решењу којим се окривљени оглашава одговорним за дисциплински
прекршај није одлучено о трошковима поступка, одлучиће се о томе накнадно посебним
решењем.
Члан 75.
Трошкови дисциплинског поступка представљају трошкове који настају од
момента подношења дисциплинске пријаве до доношења Решења којим се окривљени
оглашава одговорним за дисциплински прекршај, односно, Решења којим се утврђује да
окривљени није одговоран за дисциплински прекршај који му се ставља на терет, или
Решења о обустављању поступка.
Трошкови дисциплинског поступка су:
1. трошкови за сведоке, вештаке и тумаче;
2. трошкови увиђаја;
3. путни трошкови службених лица;
4. трошкови превођења;
5. нужни издаци оштећеног и награда и нужни издаци његовог пуномоћника;
6. награда и нужни издаци браниоца;
7. трошкови огласа и слично.
Члан 76.
Свака странка сноси сама своје трошкове проузроковане поступком, као што су
трошкови долажења, издаци за таксе, за правно заступање и стручно помагање.

Трошкови за правно заступање надикнађују се само у случају када је такво
заступање било нужно. У том случају, захтев за накнаду трошкова мора бити стављен
благовремено, тако да се о њему може одлучити у Решењу. У противном, странка губи
право на накнаду трошкова о чему је Дисциплински судија дужан да је обавести.
Члан 77.
Трошкови дисциплинског поступка падају на терет окривљеног.
Ако је поступак обустављен због лажне пријаве оштећеног или због одустанка
оштећеног од поднете пријаве, трошкове поступка сноси оштећени.
Ако је поступак обустављен, трошкове поступка сноси првостепени орган који је
водио дисциплински поступак.
Ако је поступак завршен поравнањем, свака странка сноси своје трошкове.
Члан 78.
Дисциплински судија може ослободити окривљеног од дужности да накнади
трошкове дисциплинског поступка, у целости или делимично, ако би његовим плаћањем
било доведено у питање његово издржавање или лица која је он по закону дужан да
издржава.
Члан 79.
Ако је једно лице окривљено за више прекршаја, оно неће сносити трошкове у
погледу оних прекршаја за које је поступак обустављен, ако је могуће те рошкове
издвојити из укупних трошкова.
У решењу којим је више окривљених оглашено одговорним, Дисциплински судија
ће одредити колики део трошкова ће сносити сваки од њих, а ако то није могуће, одлучиће
да сви окривљени солидарно сносе трошкове.
Плаћање паушалног износа одредиће се за сваког окривљеног посебно.
Члан 80.
У случају када је потребно извести доказ увиђајем, односно узети исказ сведока,
прибавити налаз и мишљење вештака и тумача, Дисциплински судија ће посебним
закључком одредити да лице које тражи њихово извођење унапред положи износ потребан
за покриће тих трошкова, у року који не може бити дужи од 5 дана.
Ако странка у том року не положи новчани износ, Дисциплински судија ће
одустати од извођења тих доказа.

11. ОДРЕДБЕ О МАЛОЛЕТНИЦИМА
Члан 81.
Против малолетника који у време када је учинио прекршај није навршио четрнаест
година (дете) не може се водити дисциплински поступак.
На малолетнике који су учинили прекршај, старости од четрнаест до осамнаест
година, примењују се одредбе Закона о прекршају.

Члан 82.
Када је дете учинило прекршај због пропуштања дужног надзора родитеља,
усвојитеља, односно старатеља, а ова лица су била у могућности да такав надзор врше,
иста ће се казнити за прекршај као да су га сами учинили.
Члан 83.
За вођење поступка против малолетника надлежан је само суд.
Уколико пријава за покретање дисциплинског поступка буде поднет
Дисциплинском судији, исти ће подносиоца обавестити о својој ненадлежности и упутити
га да покрене поступак пред Прекршајним судом у Београду.

12. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ
Члан 84.
Чланови Савеза, чланови органа Савеза, учесници и организатори ваздухопловноспортских приредби материјално су одговорни за штету коју направе дисциплинским
прекршајем.
Члан 85.
О материјалној одговорности одлучује орган који води дисциплински поступак.
Решењем којим се решава о дисциплинској одговорности истовремено се решава и
о материјалној одговорности.
Члан 86.
У поступку се утврђује:
1) постојање штете;
2) материјална одговорност окривљеног;
3) околности под којима је настала;
4) висина штете.
Висина штете се утврђује у новчаном износу на основу тржишне вредности нове
ствари.
Изузетно, уколико би утврђивање висине штете проузроковало несразмерне
трошкове, висина штете може да се одреди у паушалном износу.

Члан 87.
Лице које начинило штету ослобађа се од одговорности за штету ако је исту
проузроковало из нехата или извшењем налога претпостављеног ако је претпостављеном
саопштио да извршење налога може проузроковати штету.
Члан 88.
Уколико се имовинско-правни захтев оштећеног односи на повраћај ствари, о том
захтеву одлучује само суд.

13. ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 89.
Ваздухопловни савез Србије води евиденцију у коју се уписују дисциплинске
санкције.
Дисциплинска санкција се брише из евиденције ако лицу које је учинило
дисциплински прекршај, за који му је била изречена опомена или јавна опомена не буде
изречена нова дисциплинска санкција у наредних годину дана.
Члан 90.
Дисциплинска санкција се брише из евиденције ако лицу које је учинило
дисциплински прекршај за који му је била изречена дисциплинска казна суспензије, или
искључења из Савеза, односно за који му је била изречена мера забране обављања
дужности у оквиру Савеза, не буде изречена нова дисциплинска санкција у наредних
годину дана.

14. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 91.
На остала питања која се тичу кумулације стварне надлежности, доказа,
достављања исправа, тока поступка, решења, упутства о правном средству, као и на друга
питања која нису поменута у овом Правилнику, сходно се примењују одредбе Закона о
прекршајима.
Члан 92.
Дисциплински правилници ваздухопловних удружења
организовања морају бити у сагласности са овим Правилником.
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Члан 93.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора
________________________
Лабуд Булатовић

