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одбор, на седници одржаној 30. 05. 2012. године, доноси 

 

 
П Р А В И Л Н И К 

О РАДУ ИНТЕРНЕТ ГРУПА И КОРИШЋЕЊУ ИНТЕРНЕТА 
У ВАЗДУХОПЛОВНОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ 

 
 

Члан 1. 
Овим Правилником уређују се групе на интернету, њихово 

власиштво, начин уређивања, слања и примања порука, кодекси 
понашања и остали аспекти везани за рад група. 

Овим Правилником уређује се и начин коришћења свих осталих 
службених интернет адреса (mail адреса) и сајта  Ваздухопловног савеза 
Србије (у даљем тексту: ВСС). 
  

Члан 2. 
Групе на интернету које су власништво Ваздухопловног савеза 

Србије су:  
 
параглајдинг група vss-pghg@googlegroups.com 
група за пилоте авиона, vss-piloti@googlegroups.com 
група за пилоте једрилица vss-jedrilicari@googlegroups.com 
група за падобранство vss-padobranci@googlegroups.com 
група за УЛЛ vss-ull@googlegroups.com  
група за ракетно моделарство  vss-space@googlegroups.com 
група за ваздухопловно моделарство vss-model@googlegroups.com 
група свих клубова, чланова ВСС vss-clan@googlegroups.com 
 
 Генерални секретар може оформити и друге групе по потреби. 
 

Члан 3. 
Сајт Ваздухопловног савеза Србије је www.vss.rs 
Сајт ВСС-а је власништво ВСС-а, те се о његовом правилном и 

техничком функционисању стара Генерални секретар ВСС-а, или лице 
које он овласти. 
 

Члан 4. 
Основни подаци сајта који говоре о ВСС-у постављају се и 

одржавају од стране стручне службе ВСС.  
Подаци из става 1. овог члана се одобравају од стране Генералног 

секретара и референта за маркетинг и као такви се постављају на сајт. 



Подаци уско везани за стручне комисије, резултате, такмичења и 
слично у надлежности су председника стручних комисија, односно лица 
које председник стручне комисије одреди. 

Лица из претходног става дужна су да после сваког догађаја 
припреме и доставе материјал за сајт, како би био благовремено 
објављен.  

 
Члан 5. 

За уређивање група, односно отварање и затварање група које су 
власништво ВСС, надлежан је Генерални секретар ВСС. 

Модератори група су председници стручних комисија, односно 
лица која они овласте. Овлашћење за модерирање групе издаје 
председник стручне комисије у писменој форми, и једну копију 
овлашћења доставља Генералном секретару ВСС. 

Модератор и одговорно лице за групу vss-clan@googlegroups.com 
групе је Генерални секретар ВСС-а или лице које он овласти. Ова група 
је једносмерна, и служи за информисање клубова. Информације које се 
шаљу путем ње су званичне информације.    

 
Члан 6. 

Клубови су дужни да доставе максимално 2 интернет адресе својих 
представника који ће преко исте добијати информације од стране ВСС.  

Овлашћено лице клуба, члана ВСС-а, дужно је да пошаље 
званичну маил адресу клуба како би клуб добијао информације од 
стране ВСС-а. 

ВСС не одоговара за недобијање информација уколико клуб није 
послао своју маил адресу или ако адреса коју је послао није у функцији.  
 

Члан 7. 
Лица запослена у ВСС-у могу бити чланови једне од група које се 

односе на стручне комисије, и то у случају да се баве датим спортом за 
који је група намењена. 

Генерални секретар ВСС-а може дозволити запосленим лицима 
ВСС-а да буду чланови више од једне групе, уколико за то постоји 
оправдан разлог. 

Службена адреса канцеларије (office@vss.rs) као и остале сличне 
вишекорисничке адресе не могу бити члан интернет групе.  
 

Члан 8. 
Мејлинг листе Ваздухопловног савеза Србије намењене су за 

обавештавање њених чланова о најновијим вестима из домена 
ваздухопловства у ВСС-у, како у Србији тако и у иностранству, 
извештавање и најављивање такмичења и догађаја, као и дискусије које 
су уско везане за цивилно и спортско ваздухопловство и авијацију. 



Дискусије из става 1. односе се на опрему за ваздухопловство, 
анализе удеса, рад аероклубова, могућност летења, обуке , рад комисија 
ВСС-а и слично. 
 

Члан 9. 
Чланство на групама је добровољно. 
Клубови, чланови ВСС-а, путем овереног приступног листа шаљу 

списак својих чланова председнику стручне комисије за које захтевају 
приступ групи.  

Приступни лист из претходног става може бити послат и преко 
познате клупске адресе, коју искључиво користи овлашћено лице у 
клубу. 

Председник комисије одобрава приступ групи и даје налог 
модератору да омогући члановима приступ групи. 

Председник комисије може и друге кориснике, који нису чланови 
ВСС-а или се не баве датим спортом, укључити у рад групе. Списак ових 
чланова групе потписује и одобрава председник комисије, који је уједно 
и одговоран за њихову присутност на групи. 

Списак из става 2. овог члана мора садржати интернет адресу 
члана, презиме и име, кућну адресу и телефон. 

Модератори су дужни једном годишње известити ВСС о стању на 
интернет групама, присутност на истим, предати списак свих чланова 
групе, те предложити мере побољшања рада. 
 

Члан 10. 
Модератори, председници комисија, Генерални секретар и 

запослени у ВСС-у, као и остала лица која имају увид у спискове из 
члана 6. и 9. не смеју злоупотребљавати интернет адресе и остале 
податке, користити их у приватне сврхе, давати их другим лицима и 
бавити се сличним радњама, без писменог одобрења власника личних 
података. 

Поступање на начин из претходног става представља 
дисциплински прекршај за који се може изрећи казна прописана 
Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности 
Ваздухопловног савеза Србије. 
 

Члан 11. 
Начин слања порука, пријема и регистрације нових чланова на 

групе описан је на сајту ВСС-а, као и на www.google.com сајту. 
Сваки модератор групе дужан је да објасни начин приступа 

групама, уколико се од њега то тражи. 
 
 
 



Члан 12. 
Свака порука која садржи следеће садржаје неће бити одобрена за 

дистрибуцију: 
- поруке које нису везане за рад клубова чланица ВСС-а; 
- поруке увредљивог садржаја, псовке, увреде; 
- поруке којима се задире у приватност чланова клубова или лица у 

надлежности ВСС-а; 
- ланци среће; 
- рекламе које нису везане за ваздухопловство; 
- СПАМ поруке; 
- поруке у којима се помиње политика или политичке личности; 
- поруке које садрже нетачне или непроверене информације; 
- остале поруке за које модератор има мишљење да неће бити 

интересантне  другим члановима листе  
 

Члан 13. 
Чланови групе који шаљу поруке са садржајем из претходног члана 

биће опоменути или искључени из групе. 
Опомену и искључење може извршити модератор, председник 

стручне комисије, Генерални секретар, УО ВСС и Председник ВСС-а. 
Искључење са групе се врши тако да се власник интернет адресе 

са које је послата пошта са садржајем из члана 10. овог правилника 
брише са свих група које су власништво ВСС. 

Уколико је власник интернет адресе из претходног става уједно 
власник и других интернет адреса присутних на групама ВСС-а, биће 
избрисане и те интернет адресе.  

Злоупотреба интернет група представља дисциплински прекршај за 
који се може изрећи казна прописана Правилником о дисциплинској и 
материјалној одговорности Ваздухопловног савеза Србије. 

За дисциплински прекршај из претходног става може бити 
санкциоисан, поред физичког лица које тај прекршај учини, и клуб 
односно организација чији је он члан.  

 
Члан 14. 

Уколико се мејл враћа са одређене интернет адресе због препуног 
сандучета за пријем поште или неког другог разлога, модератор ће о 
томе обавестити корисника групе.  

Ако се настави враћање поште, модератор, уз сагласност 
председника комисије, може искључити корисника са групе.   
 

Члан 15. 
ВСС не одговара за техничке проблеме који могу настати услед 

квара или лошег рада google сајта, или због bouncinga који настане 



услед неактивности или враћања интернет поште са препуног сандучета 
за пријем поште. 

Уколико због више силе буде онемогућен рад група на google сајту, 
Генерални секретар може одлучити да се једна или више група пребаце 
на неког другог оператера. 
 

Члан 16. 
Стручне комисије ВСС не могу оформити сопствене сајтове или 

групе без одлуке Управног одбора ВСС-а. 
Чланови ВСС-а, стручна служба, ни било која друга лица не могу 

оформити сајт у име нити за рачун ВСС-а, преко било којег интернет 
провајдера у свету, нити могу у име ВСС-а отворити профил на било 
којој друштвеној мрежи, без одлуке Управног одбора или Генералног 
секретара ВСС. 

Поступање на начин из става 1. и 2. овог члана представља 
дисциплински прекршај у складу са Правилником о дисциплинској и 
материјалној одговорности ВСС. 

  
Члан 17. 

Коришћење интернета, програмских пакета, и свих осталих 
аспеката коришћења рачунарске опреме, као и архивирања података са 
рачунара, а који нису обухваћени овим Правилником, а тичу се рада 
стручне службе и канцеларије ВСС-а, одређује Генерални секретар ВСС-
а, у складу са законом и општим актима Ваздухопловног савеза Србије. 

 
Члан 18. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 
почетној интернет страни ВСС-а.  
 

Члан 19. 
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје важност 

Правилника рада интернет група ВСС-а, коришћења инетрнета у 
Ваздухопловном савезу Србије од 26. 12. 2008. године. 
 
 
 
 
 
 
       Ваздухопловни савез Србије 
       председник 
 
 
         Лабуд Булатовић 


