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Београд, 19. октобар 2017. године 



 

 

На основу члана 51. Статута Ваздухопловног савеза Србије, а у складу са чланом 85. 

Општег спортског правилника Ваздухопловног савеза Србије, Управни одбор, на седници 

одржаној 19. октобра 2017. године доноси 

 

  

П Р А В И Л Н И К 

О ТАКМИЧАРСКИМ ДОЗВОЛАМА 
 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђује се начин, услови и поступак издавања такмичарске 

дозволе као и права и обавезе имаоца такмичарске дозволе у ваздухопловном спорту. 

 

Члан 2. 

Такмичарска дозвола у ваздухопловном спорту је исправа којом њен власник 

доказује тражени степен оспособљености за одређену врсту такмичења. 

Такмичарске дозволе у ваздухопловном спорту у Републици Србији издаје Стручна 

служба Ваздухопловног савеза Србије (у даљем тексту: ВСС) у складу са Општим 

спортским правилником Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ) и Општим 

спортским правилником ВСС-а. 

Изглед и садржај такмичарске дозволе дефинисан је у Општем спортском 

правилником Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ). 

Ваздухопловни спортиста мора имати по једну такмичарску дозволу за сваку 

дисциплину ваздухопловног спорта у којој се такмичи. У оквиру једне ваздухопловне  

дисциплине, а током једне такмичарске сезоне, ваздухопловни спортиста се може 

такмичити само за један клуб и мора бити члан тог клуба.  

 У такмичарској дозволи биће забележена регистрација такмичара у формату: 

“латинично слово као ознака гране у складу са ФАИ ознаком гране-троцифрени број” 

(нпр. G-103). 

  

Члан 3. 

Такмичарска дозвола важи за календарску годину у којој је издата.  

 

Члан 4. 

Општи услови које мора испунити ваздухопловни спортиста да би му била издата 

такмичарска дозвола су:  

1) да клуб, чији је спортиста члан, има статус пуноправног члана ВСС-а, односно да је 

платио чланарину у ВСС-у; 

2) да задовољава здравствене критеријуме, те да поднесе доказ о томе; 

3) да екипа државног органа или установе, чији је спортиста члан, одлуком УО ВСС 

има право учешћа на такмичењима из календара ВСС; 

4) да жели да учествује на такмичењима и да се изграђује у ваздухопловно-спортском 

смислу; 

5) да задовољава све законом прописане предуслове за учествовање на такмичењима а 

за летачке спортове – обавезно поседовање летачке дозволе за дисциплину у којој 

се такмичи, издате од стране надлежног органа; 



 

 

6) да поседује знање, искуство и оспособљеност потребно за учествовање на 

такмичењима у појединој ваздухопловно-спортској дисциплини; 

7) да познаје одредбе Зaкона о спорту, Општег спортског правилника ВСС-а и 

правилника који се односе на одређену дисциплину ваздухопловног спорта, као и 

одредбе правилника ФАИ, и да се истих придржава; 

8) да му није изречена дисциплинска казна којом му је забрањено учешће на 

такмичењима. 

 

Члан 5. 

Ваздухопловни спортиста мора такмичарску дозволу затражити преко клуба за који 

ће у текућој години наступати на такмичењима, а који је члан ВСС-а.  

Клуб подноси ВСС-у захтев за издавање такмичарских дозвола за своје чланове 

који испуњавају услове за добијање такмичарских дозвола, најкасније до 30. априла 

текуће године. 

Временско ограничење из става 2. не односи се на спортисте који по први пут у 

каријери траже издавање такмичарске дозволе, односно нису до сада били имаоци истих, 

као и на чланове клубова чији се клуб учланио у Савез након рока из става 2. 

 

За издавање Такмичарске дозволе ВСС-у подноси се: 

• Захтев за издавање такмичарске дозволе на за то предвиђеном обрасцу, а предаје га 

клуб за своје чланове, који се налази у Прилогу 1 овог Правилника; 

• доказ о уплати накнаде за издавање такмичарске дозволе; 

• фотокопије летачких дозвола за такмичаре у летачким гранама; 

• уверење о здравственој способности у складу са Законом о спорту. 

 

Након прегледа документације Стручна служба ВСС-а ће спортисти издати 

такмичарску дозволу. 

Рок за израду такмичарских дозвола је три дана од дана пријема комплетне 

документације.  

Стручна служба ВСС-а води евиденцију издатих такмичарских дозвола. Податке о 

такмичарским дозволама стручна служба ВСС уноси одмах по издавању дозволе у ФАИ 

базу такмичарских дозвола, што је услов за учешће такмичара на међународним 

такмичењима прве и друге категорије.  

Изузетно, на основу Одлуке УО ВСС, такмичарске дозволе издају се и члановима 

екипа  појединих државних органа или установа, који нису чланови ВСС. 

 

Члан 6. 

За издавање такмичарске дозволе плаћа се накнада. 

Висину накнаде за издавање и продужење такмичарске дозволе у појединој години 

одређује Управни одбор ВСС-а. 

 

Члан 7. 

Ималац такмичарске дозволе има могућност да: 

1) учествује на такмичењима у Србији која организује ВСС односно његови чланови; 

2) учествује на такмичењима ван Србије; 

3) учествује у покушајима обарања рекорда; 



 

 

4) буде бодован за избор најбољег спортисте Ваздухопловног савеза Србије; 

5) буде члан Репрезентације Србије. 

 

Члан 8. 

Забрањено је издавање такмичарске дозволе ваздухопловном спортисти који је  под 

суспензијом и коме је његовом вољом или због искључења престало члананство у ВСС. 

 

Члан 9. 

Такмичарска дозвола ће се одузети ваздухопловном спортисти коме  је  изречена 

мера суспензије као и оном коме је његовом вољом или због искључења престало 

члананство у ВСС. 

 

Члан 10. 

Клуб који не испоштује обавезе прописане чланом 5. овог Правилника сноси 

одговорност прописану Дисциплинским правилником. 

 

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања и објављује се на 

интернет страни Ваздухопловног савеза Србије. 

 

Члан 12. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 

такмичарским дозволама у ваздухопловним спортовима од марта 2014. године. 

 

 

 

 

 

Ваздухопловни савез Србије 

           Председник 

 

 

                                                                                                Лабуд Булатовић 


