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На основу цлана 53 ст. 3.тач.1 Закона о спорту Републике Србије (СЛ.гласник РС  број 24/2011) и 

члана 34 Статута Аероклуба "Иван Сарић"Repűlőklub од 2004 г. Конференција Аероклуба "Иван 

Сарић" Суботица , на седници одржаној 12.03.2012 године усвојила је        

 

                                  
 

СТАТУТ 

АЕРОКЛУБ ”ИВАН САРИЋ” 

СУБОТИЦА 
 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

члан 1. 

Аероклуб ”Иван Сарић” (у даљњем тексту: Аероклуб,Клуб) је  добровољно недобитно 

спортско удружење  основано ради популаризације и развоја ваздухопловнх  спортова и Обављања  

спортских активности својих  чланова у ваздухопловним спортовима. 

Аероклуб је у остваривању својих циљева и задатака самостална спортска организација . 

 

члан 2. 

Аероклуб је основан 1939. године а обновљен 1945 године у Суботици. 

 

члан 3. 

Назив Аероклуба је:   Аероклуб ”Иван Сарић”.  

Назив Аероклуба је и на хрватском и мађарском  језику тј. исписан на хрватском и 

мађарском  писму :  Aeroklub  „Ivan Sarić“ Repűlőklub. 
                                         

Седиште Аероклуба је у Суботици у улици Матије Гупца број 7. 

Активност Аероклуба је на територији Републике Србије. 

 

члан 4. 

Аероклуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Уставом 

Републике Србије, Законом и овим Статутом. 

У свом раду Аероклуб се придржава одредаба Статута, Пословника И  Спортског правилника ВСС. 

 

члан 5. 

Аероклуб има печат округлог облика на којем је, ћириличним писмом, и писмима средине  

исписан назив и место аероклуба. На средини печата је  знак Аероклуба. 

Облик, велицину и број печата регулише управни одбор посебном одлуком. 

Аеролкуб има амблем и значку чији изглед и употребу регулисе Управни одбор посебном одлуком  

    

члан 6 

Аероклуб је члан  Спортског Савеза Србије, Ваздухопловног савеза Србије и 

Ваздухопловног савеза Војводине.  

Аероклуб се може одлуком Управног одбора учланити и у друге одговарајуће савезе у 

области технике и спорта. 

Аероклуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу 

организацију и рад, доноси и реализује програме развоја спорта и стручне активности по гранама 

ваздухопловних делатности, организује такмчења за које је надлежан и остварује и друге циљеве и 

задатке утврђене плановима Аероклуба.  

Организација и рад клуба уређује се овим Статутом. 

 

Члан 7. 

Стручни рад у Аероклубу обавља се у секцијама и путем  центара за обуку а обављају га 

спортски стручњаци - инструктори летења и падобранства у складу са Законом о спорту, Правилима 

Ваздухоловних власти,  Спортским  Правилима ВСС и Правилима Аероклуба. 
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2.  ЧЛАНОВИ АЕРОКЛУБА И ЊИХОВА ПРАВА, 

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

 

члан 8. 

Чланови Аероклуба су спортисти и друга лица која задовољавају своје потребе бављења 

ваздухопловним спортом наведених у Чл.1 и могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из 

Статута Аероклуба. 

Чланови Аероклуба имају права и обавезе утврђене Законом о спорту,овим Статутом, општим актима 

и Спортским правилима ВСС 

Чланство у клубу је добровољно 

 

члан 9. 

Чланови Аероклуба се деле на: редовне, придружене и почасне. 

Редовни чланови имају право да учествују у избору органа Аероклуба и да буду бирани у те органе;  

Придружени чланови имају право да учествују у раду конференције Аероклуба и да износе своје 

ставове, мишљења и предлоге-без бирачког права; 

Почасни чланови имају активно бирачко право. 

Почасни чланови не плаћају чланарину. 

 

члан 10. 

Одлуку о пријему у чланство Аероклуба и престанку својства члана доноси Управни одбор 

Аероклуба. 

 

члан 11. 

Редовни чланови Аероклуба могу да буду лица која се у Аероклубу активно баве граном 

ваздухопловног спорта из чл.1 овог Статута односно имају важећу ваздухопловну дозволу (у даљњем 

тексту спортисти).  

Малолетна лица могу да постану  редовни чланови Аероклуба уз писмено одобрење родитеља 

или старатеља. 

 

члан 12. 

Придружени чланови могу бити физичка и правна лица која су спремна да помажу Аероклуб 

у остваривању његових статутарних циљева и задатака, лица на обуци и друга лица која немају 

важећу ваздухопловну дозволу а исказала су заинтересованост за бављење ваздухопловним 

спортовима. 

Придружени чланови имају право на коришћење објеката и материјално техничких средстава 

Аероклуба, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Аероклуба. 

 

члан 13. 

За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело у раду и развоју 

Аероклуба као и лице које има знатне заслуге за развој и унапређење ваздухопловне делатности и 

ваздухопловног спорта, а у складу са правилником о избору почасног члана. 

 
Права и обавезе:  

 

члан 14. 

Права и обавезе чланова Аероклуба су да: 

- у оквиру Аероклуба покрећу и разматрају сва питања из делатности Аероклуба у циљу унапређења 

стручне делатности и спорта. 

- непосредно или преко својих представника у органима Аероклуба дају предлоге, сугестије и 

мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др., и преко њих се информишу о раду 

клуба 

- бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у  Аероклубу, да буду 

бирани и да управљају пословима Аероклуба и облицима организовања у Аероклубу. 
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- иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у   

Аероклубу односно њихових измена.  

- уредно плаћају Аероклубу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Аероклуба.  

- испуњавају обавезе утврђене статутом и другим општим актима Аероклуба.  

- под стручним надзором и руковођством користе расположива материјално техничка средства и 

учествују у стручним и спортским  активностима Аероклуба. 

- да се придржавају прописа Државних органа, Ваздухопловног савеза и Аероклуба којима се 

регулишу питања безбедности људи и средстава у ваздуху и на земљи. 

- својим радом и активностима у ваздухопловним секцијама, летачком центру и другим облицима 

организованости доприносе остваривању циљева и задатака  Аероклуба. 

-чувају спортски,стручни и друштвени углед Аероклуба,а у међусобним односима негују и поштују 

спортски морал и спортски дух. 

_одговорно се односе  према имовини Аероклуба а за штете дисциплински и материјално одговарају. 

-учествују на такмичењима и другим манифестацијама, 

- извршавају пуноважне одлуке органа Аероклуба као и остале обавезе које проистичу из утврђених 

правилника,пословника,програма и планова рада. 

- члан своја права може да користи само док има плаћену чланарину. 

 

 

члан 15 

За редовног члана може да буде примљено лице које: 

- испуњава услове из члана 11. овог Статута                  

- у целини прихвата Статут и друга општа акта. 

- уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног одбора Аероклуба 

- има способности потребне за остваривање циљева и задатака Аероклуба 

- нема дисциплинског или законског ограничења за пријем у својству редовног члана. 

 

члан 16 

Висина месечне клубске чланарине не може бити већа од једне десетине просечне зараде на 

нивоу Републике Србије утврђене за претходну буџетску годину и биће одређена посебним 

правилником 

 

члан 17 

Молба за пријем у чланство у својству редовног члана подноси се у писаној форми секцији за 

чији је рад заинтересован. 

Уз молбу се прилаже: 

1. изјава о прихватању Статута и других општих аката Клуба; 

2. изјава о прихватању надлежности Сталног спортског арбитражног суда при Спортском савезу 

Србије за решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из 

чланства у Клубу; 

3. попуњен упитник за Књигу чланова; 

 Придружени чланови стичу чланство попуњавањем упитника и уплатом чланарине прописане 

Правилником на основу чега се уписују у књигу придружених чланова. 

 

члан 18. 

Управни одбор клуба одлучује о пријему у чланство,  на основу предлога руководства 

секције,  у року од 14 дана. 

Управни одбор ће одбити молбу за пријем у чланство уколико нису испуњени услови из члана 

11 и15 овог Статута. Уколико Управни одбор не одговори у року од 30 дана молба се сматра 

усвојеном. 

У случају да је одбијена молба за пријем у чланство, подносилац може поднети жалбу 

Конференцији-у року од 15 дана.Одлука Конференције  је коначна. 

У случају да је молба прихваћена, подносилац исте је дужан да, у року од 5 дана од дана 

обавештења о пријему у чланство, Аероклубу уплати годишњу чланарину. 

Након доношења одлуке о пријему, подносилац молбе потписује приступницу. 

Уколико подносилац молбе не изврши уплату чланарине у року из става 4. овог члана, сматра 

се да је одустао од чланства у Клубу. 
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Права члана Клуба се остварују од дана уплате чланарине. 

 

члан 19. 

Својсто члана Аероклуба престаје: 

- смрћу                                                                    

- на захтев члана 

- одлуком Управног Одбора Аероклуба о престанку својства члана  

- одлуком Управног Одбора Аероклуба о искључењу члана 

- због неплаћене чланарине  - након 90 дана после истека месеца за који је члан последњи  

  пут  платио чланарину; 

- престанком рада Аероклуба 

 

члан 20. 

Искључење члана је могуће ако члан: 

1. својим активностима штети угледу Клуба или угрожава безбедност летења ; 

2. поступа супротно интересима Клуба или одлукама органа Клуба; 

3. својим поступцима и актима, после изрицања мере опомене, поново крши законске обавезе, Статут 

и друге опште акте Клуба; 

4. престане да испуњава услове за пријем у чланство Клуба. 

У случају да постоји неки од услова за искључење из чланства Клуба, Управни одбор ће члана 

Клуба упозорити на могућност искључења и оставити му рок од 15 дана да се изјасни о приговорима 

на његов рад. 

У случају из претходног става, Управни одбор је дужан да члану остави рок од највише 30 

дана за отклањање пропуста у раду. 

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Клуба већином од укупног броја чланова и 

писмено је саопштава члану Клуба. 

На одлуку Управног одбора Клуба о искључењу, члан може поднети жалбу Конференцији 

Клуба. 

Одлука Конференције Клуба по жалби је коначна. 

Бивше чланове који су искључени из Клуба због неплаћања чланарине, Управни одбор може 

поново примити уколико плате заосталу чланарину. 

 

члан 21. 

Иступање из чланаства могуће је само на основу писане изјаве члана Клуба о иступању, уз 

отказни рок од максимално 3 месеца.  

 
члан 22. 

Чланови чије је чланство у Клубу престало, из било ког од наведених разлога, немају право на 

повраћај уплаћене чланарине. 

 

члан 23. 

Члан Аероклуба одговара за своје обавезе према Аероклубу које су настале пре престанка 

својства члана Аероклуба. 

Престанком својства члана Аероклуба престаје и мандат члана у органима и радним телима 

Аероклуба и Савезима. 

 

члан 24. 

Члан Аероклуба може у Аероклубу да се бави ваздухопловно спортским активностима 

аматерски или професионално у скалду са  Спортским правилима ВСС и Закона о Спорту. 

Професионални спортиста је лице које се бави спортским активностима у виду занимања у 

оквиру Аероклуба. 

Аероклуб и спортиста закључују, у складу са законом и спортским правилима уговор о раду 

на одређено време којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности. 

 

члан 25. 
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Аероклуб у обављању спортских и стручних активности обезбеђује: услове за безбедно 

бављење летачким активностима, стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију 

стручног рада и друге потребне евиденције. 

 

члан 26.  

Спортиста је обавезан да се подвргне утврђивању опште и посебне здравствене способности у 

роковима и на начин предвиђен Законом, одлуком надлежног органа Аероклуба или спортским 

правилима. 

 

 

3.  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 

 

члан 27. 

Аероклуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој вадухопловних спортова и од 

користи за његове чланове а нарочито: 

- систематски ради на подизању квалитета ваздухопловних спортова и обезбеђује услове за развој 

врхунског спорта по ваздухопловним гранама које негује Аероклуб. 

- организује обуку, тренажу и такмичења у ваздухопловним спортовима. 

- организује предавања, изложбе, смотре, аеромитинге и друге видове ваздухопловних активности и у 

зависности од могућности Аероклуба учествује на такмичењима, смотрама, приказима летења, 

спортским и техничким манифестацијама које спроводе други организатори. 

- организује иновацију знања кадрова у Аероклубу и пружа стручну помоћ својим члановима у 

унапређивању њиховог рада. 

- користи средства информисања и пропаганде у циљу популаризације ваздухопловних спортова и 

технике уопште а посебно у циљу упознавања јавности са радом Аероклуба. 

- усклађује активности чланова Аероклуба и ради на јачању спортског морала и спортског духа код 

истих и утврђује правила понашања у њиховим међусобним  односима. 

- учествује у изградњи, одржавању и управљању спортских објеката којим располаже Аероклуб и 

који су потребни Аероклубу. 

- предузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљења Аероклуба упознавањем деце, 

омладине и грађана са основним ваздухопловним знањем, развојем и достигнућима ваздухопловне 

технике и ваздухопловног спорта у свету и код нас. 

- заступа заједничке интересе Аероклуба пред градским, државним и спортским органима и 

организацијама. 

- ради на активностима која у друштвеној заједници има друштвену оправданост као што су: служба 

извиђања пожара из ваздуха, поплава и водотока, контрола загађивања природе и заштићених 

подручја природе, контролу флоре и фауне, хитне интервенције и слично. 
- обавља и друге послове који су од интереса за остваривање циљева и задатака Аероклуба и 

Ваздухопловних савеза. 

 

4. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

 

члан 28. 

Чланови Клуба и чланови органа Клуба, који намерно или из нехата поступе супротно 

Статуту Клуба, другим општим актима и одлукама органа Клуба или повреде углед Клуба, 

дисциплински су одговорни у складу са овим Статутом, Правиником о дисциплинској и материјалној 

одговорности и Законом о спорту. 

 

члан 29 

Члану Аероклуба се могу изрећи следеће дисциплинске мере: укор, јавна опомена, новчана 

казна, забрана стручних или спортских активности и искључење из Аероклуба у складу са 

дисциплинским правилником. 

Члану који је у радном односу са Аероклубом изричу се дисциплинске мере у скалду са 

законским прописима који уређују радне односе. 

 

члан 30. 
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Стручно лице ангажовано у Клубу које спортисту изложи спортским активностима које могу 

да угрозе или погоршају његово здравствено стање чине најтежу повреду својих обавеза за коју му се 

може изрећи казна искључења из Клуба, односно, са њим се може раскинути уговор о раду.  

 

 

5. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 

члан 31. 

Аероклубом управљају његови чланови преко својих представника у органима Аероклуба и 

облицима организовања у Аероклубу. 

 

члан 32. 

Органи Аероклуба су: Конференција, Управни одбор, Надзорни одбор, Дисциплинска 

комисија, секретар клуба и  Председник Аероклуба. 

Облици организовања у Аероклубу су: Ваздухопловне секције и комисије. 

 

Конференција Аероклуба   

 

члан 33. 

Конференција је највиши орган управљања у Аероклубу. 

Конференција врши функцију путем делегације. 

Конференција Аероклуба се конституише од делегата ваздухопловних секција. 

 

члан 34. 

Делегате у Конференцију бирају и опозивају секције. 

Свака секција делегира по три делегата у конференцију Аероклуба. 

Делегат секције у конференцији АК мора  имати најмање једну годину стручног искуства у 

раду у Аероклубу. 

 Мандат делегата у Конференцији је четири године. 

 

члан 35. 

Делегати Конференције приликом доношења одлука дужни су да уважавају интересе 

Аероклуба у целини. 

Делегати су дужни да о одлукама Конференције благовремено извештавају тела од којих су 

бирани и њима одговарају за свој рад. 

Одлуке Конференције су обавезне за све органе и чланове Аероклуба. 

 

члан 37. 

Конференција Аероклуба доноси и усваја: 

- Статут Аероклуба и његове измене и допуне 

- Програм рада,финансијски план и план развоја Аероклуба 

- годишњи извештај о раду Клуба, његових органа и других облика организовања 

- Финансијски извештај 

- верификује чланове Конференције Аероклуба 

- одлуку о стицању и отуђењу покретне и непокретне имовине Аероклуба 

- одлуку о оснивању нових и укидању постојецих секција или других огранака или органа Аероклуба 

- одлуку по ванредним правним лековима против одлука других органа Аероклуба 

- одлуку о избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање 

- одлуку о престанку рада Аероклуба 

- одлуку о промени намене спортског објекта којим Клуб располаже 

- одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом 

- утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Аероклуба 

- бира и разрешава Председника Аероклуба,чланове Управног одбора и Надзорног одбора Аероклуба, 

доноси пословник о раду конференције. 

За вршење одређених послова конференција може образовати и комисије. Одлуком о 

образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав. 
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члан 37. 

Конференција се одржава по потреби, а најмање једном годишње. 

Конференцију сазива Председник Аероклуба. 

Конференција се обавезно сазива на захтев Управног одбора,Надзорног одбора или најмање 

три члана конференције Аероклуба уз назнаку предмета расправе. 

Ванредну конференцију сазива Председник Аероклуба, Управног одбора,Надзорног одбора 

или једне секције аероклуба. 

Писмени позив и материјал за Конференцију мора бити достављен члановима Конференције 

најмање осам дана пре одржавања Конференције. 

Ванредна Конференција може бити сазвана по хитном поступку, а писмени позив и материјал 

морају бити достављени члановима Конференције најмање три дана пре одржавања Конференције а 

дневни ред се не може мењати. 

 

члан 38. 

Радом Конференције руководи Председник или члан конференције који се бира пре почетка 

рада седнице. 

О току рада Конференције води се записник који треба да потпишу председавајући,два члана 

конференције и записничар. Записник треба да садржи: број присутних чланова, резултате гласања и 

избора, предлоге и одлуке са именима предлагача. Сваки члан Конференције има право на основу 

образложеног предлога да разгледа записник. 

 

члан 39. 

Конференција може да заседа ако седници присуствује више од половине делегата. 

Конференција доноси одлуке већином гласова присутних делегата. 

Конференција доноси одлуке о Статуту и изменама и допунама Статута двотрећинском 

већином присутних делегата,а одлуку о престанку рада Аероклуба двотрећинском већином укупног 

броја делегата. 

 

члан 40. 

Ако се број уписаних чланова  Ароклуба смањи испод 15 лица, Конференција  се 

трансформише у Скупштину Аероклуба. 

Скупштину сачињавају сви чланови Аероклуба, који управљају по одредбама овог Статута 

 

члан 41. 

Рад конференције уређује се пословником. 

 

 

Управни одбор Аероклуба 

 

члан 42. 

Управни одбор је извршни орган конференције и орган управљања Аероклуба. 

Управни одбор броји пет чланова 

 
члан 44. 

Чланове Управног одбора бира Конференција Клуба из реда угледних друштвених и 

спортских личности, одн. стручњака у спорту или редовних чланова Аероклуба, на предлог чланова 

конференције или Председника Клуба, водећи рачуна о заступљености секција одн.грана спорта за 

које је Клуб регистрован. 

 

члан 45. 

Чланови Управног одбора бирају се јавним гласањем на време од четири године и могу бити 

поново бирани. 

Председник Аероклуба је уједно и Председник Управног одбора. 

 

члан 46. 

Мандат члана Управног одбора Аероклуба престаје пре истека времена на које је изабран: 

1. ако поднесе писмену оставку, 
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2. ако га Конференција разреши дужности због: 

а) због кршења одредаба Статута или других општих аката Клуба; 

б) неиспуњења преузетих обавеза; 

ц) неприсуствовања седницама Управног одбора. 

3. ако му престане својство члана АК из било којег разлога 

 

члан 47. 

Управни одбор Аероклуба: 

1. Утврђује предлог Статута Аероклуба, његових измена и допуна, предлога Општих аката које 

доноси Конференција, предлога Програма рада Аероклуба и предлог финансијског плана Аероклуба. 

2. Одлучује о оснивању спортског привредног друштва, установе, школе односно центра, агенције, и 

слично од значаја за Аероклуб, њихову  трансформацију односно њихово гашење. 

3. Доноси Општа акта Аероклуба чије доношење није у надлежности Конференције Аероклуба. 

4. Усваја завршни рачун Аероклуба. 

5. Одлучује о стицању и престанку својства члана Аероклуба. 

6. Одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука секција и комисија   

    Клуба и именованих лица клуба; 

7. Именује и разрешава Секретара Клуба; 

8. Уређује унутрашњу организацију Аероклуба. 

9. Даје сагласност на Правилник о организацији Центара за обуку и систематизацији радних места у 

стручној служби Аероклуба. 

10.  Припрема финансијски план и стара се о реализацији  финансијског плана и о мерама обезбеђења 

средстава за рад Аероклуба. 

11. Одлучује о удруживању Аероклуба у друге организације и савезе и бира представнике Аероклуба 

у тим организацијама и савезима, на основу предлога Скупштина секција. 

12. Утврђује програм спортске сарадње. 

13. Одлучује о пријему стручних лица за рад у Аероклубу. 

14. Одлучује о закључењу уговора са спортистима и спортским стручњацима и садржају тих уговора. 

(висину накнаде, рок трајања, међусобне обавезе и начин раскидања и сл.) 

15. Одлучује о потписивању свих уговора важних за пословање и финансијско пословање АК. 

16. Извршава одлуке конференције о куповини и отуђењу покретних основних средстава. 

17. Образује своје сталне и повремене комисије савете, одборе и друга радна тела и одређује им 

делокруг рада. 

18. Одређује висину годишње чланарине и рокове плаћања. 

19. Додељује признања и награде. 

20. Одлучује о организовању спортских приредби и манифестација и учешћу Аероклуба у њима као и 

о другим спортским приредбама у земљи и иностранству, на предлог секција 

21. одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном; 

22 одређује начин вођења евиденција о стручном раду у Клубу; 

23. даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Клуб; 

24. одлучује о ценовнику услуга које Клуб наплаћује; 

25. одлучује о споразумном раскиду уговора пре истека његових рокова и о висини накнада 

(обештећења) које из тога проистичу; 

26. одређује изглед чланске карте Клуба; 

27. именује стручне штабове и шефове стручних штабова такмичарске екипе; 

28. одлучује о преузимању обавезе из здравственог осигурања спортисте у складу са законом;  

29. врши друге послове из делатности Клуба који су му Статутом стављени у надлежност или који 

нису у делокругу Скупштине Клуба. 

 

члан 47. 

Управни одбор ради на седницама који се одржавају по потреби, а најмање једном у три 

месеца. 

Управни одбор сазива Председник Аероклуба. 

Управни одбор се обавезно сазива на захтев органа Ваздухопловног центра, Надзорног 

Одбора,  једне секције или члана Управног одбора. 

 

члан 48. 
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Управни одбор одлучује пуноважно ако седници присуствује најмање три члана управног 

одбора. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 

Управни одбор доноси опште акте из своје надлежности већином гласова од укупног броја 

чланова Управног одбора. 

 

члан 49. 

Рад Управног одбора уређује се пословником. 

 

Председник Аероклуба 
 

члан 50. 

Председника Аероклуба бира Конференција Аероклуба на предлог чланова Аероклуба. 

Председник Аероклуба бира се на време од четири године и може бити биран поново на исту 

функцију. 

Председник Аероклуба за свој рад одговара Конференцији Аероклуба. 

 

члан 51. 

Председник Аероклуба: 

- представља и заступа Аероклуб и финансијски је налагодавац за извршење финансијског плана  

  Аероклуба. 

- руководи радом Аероклуба и усклађује активности органа Аероклуба. 

- утврђује предлоге Општих аката и Одлука које доноси Управни одбор Аероклуба. 

- организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним и другим органима,   

  организацијама и појединцима у циљу обезбеђења материјално финансијских и дргих  средстава за 

  рад Аероклуба. 

- одобрава службена путовања у иностранство на предлог Управног одбора. 

- остварује спортску сарадњу. 

-усклађује и помаже рад секција Клуба. 

- обавља и друге послове одређене овим Статутом. 

Председник Аероклуба одређена овлашћења из свог делокруга може пренети и на другог 

члана Управног одбора или  конференције АК. 

 

члан 52.   

Аероклуб може да има  секретара којег именује Управни одбор. 

Секретар се именује на време од две године и може бити именован поново на исту функцију. 

Секретар одговара за свој рад Управном одбору и Председнику Аероклуба. 

 

члан 53. 

Секретар може да буде лице које има најмање: 
- Средњу стручну спрему 

- Стручне и организационе способности за обављање руководећих послова 

- Искуство у друштено спортским активностима 

- Познаје текуће проблеме ваздухопловног спорта 

 

 

члан 54. 

Секретар Аероклуба: 

- припрема материјале за седнице Конференције и Управног одбора Аероклуба и обавља техничке 

припреме за одржавање седница њихових органа. 

- организује обављање административно стручних послова у Аероклубу. 

- стара се о извршењу одлука и других аката Аероклуба 

- обавља послове које на њега пренесе Председник Аероклуба. 

- учествује у раду Конференције, Управног одбора и другим облицима организовања рада у 

  Аероклубу без права одлучивања ако није члан дотичног органа. 

- обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Аероклуба. 
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Одговорност чланова Управног одбора 

 

члан 55. 

Чланови Управног одбора одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују Аероклубу, 

ако је та одлука донесена грубом непажњом односно ако није донета одлука, а требала је бити 

донесена и због тога штета настане. 

Лица из става један овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје супротно мишљење у 

записник 

Питање поверења чланова управног одбора може се покренути на редовној или ванредној 

Конференцији од стране делегата или упраног одбора,због незадовољства њиховим радом,кршења 

одредби Статута,неиспуњења преузетих обавеза или неприсуствовања седницама Управног одбора. 

 

члан 56. 

Конференција Аероклуба може покренути поступак пред надлежним судом против чланова 

Управног одбора који су нанели штету Аероклубу на начин из става један члана 55 овог Статута. 

Поступак из става један овог члана могу покренути Управни одбор, Надзорни одбор или 

најмање десет чланова Аероклуба, ако конференција на њихов захтев не покрене захтев за надокнаду 

штете. 

Тужба за надокнаду штете проузроковану Аероклубу може се подићи најкасније у року од 

десет година од дана доношења штетне одлуке односно од проузроковане штете. 

 

Надзорни Одбор 

 

члан 57. 

Надзорни одбор Аероклуба је надзорни орган који врши контролу спровођења Статута и 

других општих аката аероклуба, контролу материјално-финансијског пословања и његове стручне 

службе и надзор над законитошћу рада органа аероклуба. 

 

члан 58. 

Надзорни одбор Клуба броји три члана које бира конференција Клуба из реда својих чланова 

и из реда експерата за поједине области. 

Надзорни одбор бира из свог састава Председника Надзорног одбора. 

 

члан 59. 

Надзорни одбор подноси извештај о питањима из свог делокруга на годишњој Конференцији 

Клуба. 

 

члан 60. 

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора. 

Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду Надзорног одбора. 

 

6. ОБЛИЦИ  ОРГАНИЗОВАЊА  И  РАДА 

 

Ваздухопловна секција: 

 

члан 61. 
Секција је основни облик организовања,стручног и спортског рада у Аероклубу у којој се  

обавља једнородна ваздухопловна делатност и преко кога  члан Аероклуба  

првенствено остварује своја права и обавезе. 

У Аероклубу постоје следеће секције: 

- Секција пилота змајева и ултралаких ваздухоплова 

- Секција падобранаца, 

- Секција пилота ваздухопловних једрилца 

- Секција пилота моторних авиона, 
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- Секција пилота параглајдера. 

Аероклуб може сходно захтевима стручног рада и указаној потреби оснивати и друге секције. 

 

члан 62. 

Секција броји најмање три редовна члана Аероклуба. 

Секција са мањим бројем од три редовна члана своју делатност ће обављати у оквиру друге 

секције којој се прикључи. 

 

 

 

члан 63. 

Задаци секције: 

-предлаже годишњи и вишегодишњи програм активности секције и ради на реализацији 

верификованих програма активности. 

-разматра спортске и стручне резултате својих чланова и даје предлоге за похвале и награде у 

остварењу ових резултата. 

-бира делегате за конференцију Аероклуба и предлаже делегате у друге органе и облике 

организованости Аероклуба као и у струковне савезе и прати њихов рад. 

-предлаже календар такмичења и других облика спортских активности и избор учесника на њима. 

-предлаже план стручног оспособљавања чланова. 

-разматра потребе за спортско-стручни рад и даје предлог висине чланарине и других давања за 

покриће тих потреба. 

-активно учествује у изградњи, одржавању и управљању објектима где се врше спортско-стручне 

активности и одређује услове и начин извршења радова. 

-разматрају случајеве недисциплине и дају своја мишљења у циљу предузимања мера 

-води матичну евиденцију и остале потребне евиденције освом раду, 

-врши друге послове који проистичу за секцију на основу општих аката и одлука органа Аероклуба 

-предлаже Управном одбору осигуравајуће куће за осигурање летачких средстава и лица као и 

сервисере за одржавање опреме и слично 

-даје Управном одбору предлоге за пријем у редовно и придружено чланство 

-предлаже Конференцији клуба кандидате за признања и додељује награде и признања за рад у 

секцији 

-предлаже Управном одбору стручне тимове и вође стручних тимова као и саставе такмичарских 

екипа 

-припрема финансијски план секције 

-предлаже Конференцији оснивање центара за обуку и слично од значаја за секцију и клуб, нјихову 

трансформацију и њихово гашење 

-предлаже Конференцији Аероклуба набавку или отуђење средстава која се користе за обављање 

делатности секције 

-предлаже Конференцији организовање ваздухопловноспортских приредби и манифестација и 

учешће чланова секције у сличним које организују други клубови 

 

 

члан 64. 
Секцију чине редовни чланови Аероклуба са ваздухопловном дозволом, вазд.стручна 

лица,ученици  на обуци и  чланови клуба који  изразе жељу за активан рад у секцији. 

 

члан 65. 

Члан Аероклуба може истовремено бити члан две или више секција под условом да испуњава 

захтеве предвиђене плановима тих секција. 

У органе управљања Аероклуба члан Аероклуба може бити биран само из једне секције. 

 

 

члан 66. 

Органи секције су: 

- Скупштина секције 

- председништво секције-ако секција броји више од 15 чланова 
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члан 67. 

Скупштина секције је највиши орган управљања у секцији. 

Скупштина сачињавају сви редовни и почасни чланови секције. 

Скупштина секције се одржава према потреби, а најмање једанпут годишње. 

Скупштину сазива Председник секције самовољно или на захтев минимално половине 

чланова Скупштине секције или изузетно Председник Аероклуба уколико председник не испуни 

поменути захтев у року од 15 дана 

 

члан 68. 
Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова Скупштине 

секције. 

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Скупштина секције. 

У раду Скупштина секције могу учествовати и друга лица али без права одлучивања. 

 

Члан 69. 
Радом Скупштина руководи Председник секције или у његовој одсутности најстарији члан 

Скупштине. 

О раду Скупштина води се записник. Записником се констатује дневни ред, број  

присутних,одлуке и резултат гласања. Записник потписује председник и записничар. 

 

члан 70. 

Председништво секције је извршни орган Скупштине секције. 

Председништво секције броји три члана. 

Председништво секције бира Скупштине секције. 

Мандат чланова председништва секције траје четири године. 

Скупштина секције може и пре истека мандата да замени члана председништва  секције.   

Мандат новоизабраног  члана председништва секције траје до истека мандата председништва секције. 

 

члан 71. 
Председништво секције ради у седницама које се одржавају по потреби. 

Радом Председништва руководи и његове седнице сазива Председник секције. 

Председника секције бира Скупштина секције. 

Мандат Предаседника секције траје четири године и може бити поново биран. 

Председника секције у одсутности замењује један од чанова председништва секције. 

 

6. СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

члан 72. 
За обављање стручно техничких, књиговодствено финансијских, административних и других 

послова Аероклуб може да има Стручну службу. 

Аероклуб може да оснује стручну слузбу и са другим организацијама односно обављање 

одређених послова може поверити одређеним стручним лицима или организацијама. 

Однос Аероклуба и лица односно организација из става два овог члана регулисе се уговором. 

 

члан 73. 

Организација и рад стручне службе уређује се Правилником. 

За свој рад стручна служба одговара Управном одбору. 

 

члан 74. 
Радници стручне службе Аероклуба у складу са пословима које обављају, имају право на 

одговарајућу зараду и друга примања као и друга права, обавезе и одговорности по основу рада. 

 

члан 75. 
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Правилником о систематизацији радних места, утврђују се јединствени називи за радна места 

у стручној служби, опис послова, број извршилаца као и захтев у погледу стручне спреме и других 

услови за обављање послова и задатака. 

 

 

7. САРАДЊА 

 

члан 76. 

Аероклуб изражава заједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским 

организацијама, друштвима и савезима, у земљи и иностранству, и у том циљу сарађује са њима 

У остваривању сарадње Аероклуб организује посете својих представника и делегација 

организацијама из става један овог члана као и посете представника тих организација Аероклубу. 

У остваривању својих циљева Аероклуб сарађује и са државним органима, органима града,и 

другим заинтересованим организацијама и појединцима. 

 

8.СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ 

 

члан 77. 

Аероклуб може стицати средства и остваривати приход од прилога, чланарине, донација и 

поклона, субвенција, наслеђа, камата на улоге, закупнине, дивиденди, услуга, спонзорства и других 

комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности и активности, у складу са 

законом. 

О располагању овако остварених средстава и њиховој употреби одлучује Управни одбор на 

основу одлука Конференције клуба. 

 

члан 78. 

Аероклуб може основати спортско привредно друштво или друго правно лице, у складу са 

законом, ради постизања цијева из чл.29 и ради прибављања средстава потребних за остваривање 

својих спортских циљева. Аероклуб користи целокупну остварену нето добит тог основаног правног 

лица за остваривање својих спортских циљева утврђених статутом 

 

 

члан 79. 

Материјално - финансијско пословање и евиденција средстава одвија се на основу 

финансијског плана Аероклуба а у складу са важећим законским прописима. 

 

члан 80. 
Аероклуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дата на 

кориштење. 

Аероклуб може променути намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под 

условима утврђеним у Закону о спорту. 

 

члан 81 
Аероклуб може објекте или средства којима располаже односно користи дати на кориштење 

члановима Аероклуба или другим субјектима под условима утврђеним одлуком Конференције 

Аероклуба. 

 

члан 82. 

Средства у власништву Аероклуба на дан усвајања овог Статута односно доношења одлуке о 

трансформацији Аероклуба у складу са Законом о спорту, представља имовину Аероклуба као 

спортске организације којом располаже у складу са Законом. 

 

9. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 

 

Члан 83. 

Допинг је забрањен, како на такмичењу тако и изван њега. 
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Спортиста не сме да користи допинг средства која су као таква предвиђена Правилником о 

листи забрањених допинг средстава, нити му стручна лица ангажована у Клубу смеју дати иста. 

У случају поступања на начин из претходног става, по поднетој тужби решава Стални 

спортски арбитражни суд при Спортском савезу Србије, у складу са Правилником о Сталном 

спортском арбитражном суду при Спортском савезу Србије, Статутом Спортског савеза Србије и 

Статутом Ваздухопловног савеза Србије. 

 

10. ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ. СУКОБА ИНТЕРЕСА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

 

Члан 84. 
Чланови органа Клуба, чланови стручне службе и чланови осталих облика организовања и 

рада у Клубу, не могу, директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској спортској 

организацији из гране спорта за коју је Клуб регистрован. 

Лица из претходног става не смеју користити Клуб за лично богаћење, односно личне 

потребе. 

Под сукобом интереса сматра се сукоб интереса у смислу Статута Ваздухопловног савеза 

Србије и Закона о спорту. 

Клуб има право на накнаду штете настале повредом забране конкуренције и сукоба интереса. 

Послови које изврши лице из ст. 1. овог члана, односно лице које чини сукоб интереса у смислу 

Статута Ваздухопловног савеза Србије и Закона о спорту, за свој рачун, признају се као послови 

извршени за рачун Клуба. 

 

Члан 85. 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација спортиста у обављању спортских 

активности, с обзиром на неко лично својство, пол, статус, опредељење или уверење, укључујући и 

дискриминацију професионалних спортиста и спортиста који желе то да постану у погледу 

запошљавања, зараде или услова рада, осим када се прављење разлике, односно стављање спортисте 

у неповољнији положај у односу на друге спортисте у истој или сличној ситуацији темељи на самој 

природи или стварним и одлучујућим условима обављања одређене спортске активности, а циљеви 

који се тиме желе постићи јесу оправдани. 

 

11. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 86. 

Спорове између чланова Клуба решавају органи Клуба из њихове надлежности, осим спорова 

за које је предвиђена искључива надлежност Сталног спортског арбитражног суда при Спортском 

савезу Србије, односно, искључива надлежност суда. 

 

 

12.  ЈАВНОСТ РАДА 
 

 

члан 87. 

Рад Клуба је јаван. 

Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута, Статута   Ваздухопловног 

савеза Србије, Закона о спорту и Закона о слободном приступ информацијама од јавног значаја. 

 

члан 88. 

Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у Клубу, 

издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања, и другим 

средствима обавештавања. 

 

члан 89. 

Органи и тела Аероклуба могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа када се 

разматрају документа или подаци поверљиве природе. 

 

члан 90. 
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Клуб редовно упознаје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на 

седницама органа тела и других скупова као и актуалним дешавањима у Клубу путем средстава 

јавног информисања или свог гласила, билтена или постављањем информација на свом wеб сајту. 

 

члан 91. 
Представник Аероклуба који даје податке и информације у вези са радом Аероклуба, 

одговоран је за њихову тачност. 

Ставове Аероклуба односно његових органа и тела могу да износе и заступају изабрани 

функционери Аероклуба. 

 

 

13. ОПШТИ АКТИ 

 

члан 92. 

Општи акти Аероклуба су Статут Аероклуба, Правилници, Пословници и Одлуке којима се на 

општи начин уређују одређена питања. 

 

члан 93. 

Иницијативу за доношење Статута Аероклуба односно за његове измене и допуне може дати 

Управни одбор, Председник Аероклуба, Секција или пет чланова Аероклуба. 

Уколико прихвати иницијативу Управни одбор утврђује нацрт и доставља га члановима АК и 

Стручној служби на разматрање и јавну расправу. 

Јавна расправа траје најмање 15 дана. 

По окончању јавне расправе Управни одбор утврђује коначан предлог Статута, његове измене 

и допуне и доставља га Конференцији на усвајање. 

У хитним случајевима Управни одбор може упутити Конференцији предлог за доношење 

измена и допуна Статута и без спровођења јавне расправе. 

 

члан 94. 
О неприхватању иницијативе за доношење измена и допуна Статута, Управни одбор 

обавештава подносиоца иницијативе одлуком која садржи образложење. 

Подносилац иницијативе незадовољан одлуком Управног одбора може предложити 

Скупштини да покрене поступак измена и допуна Статута. 

 

члан 95. 

Иницијативу за доношење Општих аката из надлежности Управног одбора могу дати 

Председник Аероклуба, Секција или пет чланова Аероклуба. 

 

члан 96. 

Општи акти клуба ступају на снагу осмог дана од дана усвајања, осим ако је одлуком о 

њиховом доношењу одређен  други рок њиховог ступања на снагу. 

Одлуком о доношењу општег акта Клуба одређује се начин његовог објављивања. 

 

члан 97. 

Општи акти морају бити у сагласности са Статутом Аероклуба, Статутом Ваздухопловног 

савеза и важећим законским прописима. 

У случају несагласности општег акта и овог Статута примениће се одредбе Статута. 

Појединачни акти које доносе органи и овлаштени појединци у Аероклубу морају бити у 

складу са општим актом Аероклуба. 

 

14.  ЕВИДЕНЦИЈА 

 

члан 98. 

Аероклуб води базичне евиденције својих чланова, објеката, ваздухопловно-техничких 

средстава, спортских резултата, спортских стручњака и других стручних лица у складу са Законом о 

Спорту,Прописима Ваздухопловних власти и другим одговарајућим прописима. 
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члан 99. 

Клуб се уписује у матичне евиденције у складу са Законом о спорту. 

Аероклуб се уписује и у друге евиденције које одреди надлежни орган. 

Клуб води књигу одлука у коју се уносе одлуке органа Клуба. 

 

15. ПРЕСТАНАК РАДА 

 

члан 100. 

Клуб престаје са радом када престану да постоје законски услови за његово пословање. 

Одлуку о престанку рада доноси конференција Аероклуба , када се две трећине  укупног броја 

чланова Аероклуба писменим путем изјасне за престанак рада Аероклуба. 

 

члан 101. 

У случају престанка рада, средства и друга имовина клуба прелази на организацију која 

остварује исте или сличне циљеве као и Аероклуб, а ако такве организације нема, на Спортски савез 

Суботице.Ако се имовина не прихвата од набројаних корисника иста имовина постаје Државна 

својина коју користи јединица локалне самоуправe.  
 

16. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРСНЕ ОДРЕДБЕ 

 

члан 102. 

Организација,рад и Општи акти Аероклуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 

три месеца од дана  ступања на снагу Статута. 

 

члан 103. 

Постојећи органи Клуба и именована лица настављају са радом до истека мандата на који су 

бирани, односно именовани 

 

члан 104. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Клуба. 

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут донет 11.12.2004 године. 

 

 

 

У Суботици 12.03.2012 године. 
 

 

                                                       Председавајући   

                                                          Конференције Аероклуба 

 

    Bojan Burger                                                               


