На основу чл. 55. ст. 3 тачка 1) Закона о спорту Републике Србије (“Сл. Гласник
РС” бр. 10/2016) и чл. 36. ст. tачка 1) Статута Аероклуба ,,Сомбор,, од 2012. године,
Скупштина Аероклуба ,,Сомбор,, на седници одржаној 16.10.2016. усвојила је

СТАТУТ
Аероклуба ,,Сомбор,,
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Аероклуб ,,Сомбор,, (у даљем тексту: Клуб) је добровољно недобитно спортско
удружење основано ради развоја и популаризације ваздухопловног спорта, односно
његових грана: моделара, падобранаца, змајара, пилота ултралаких ваздухоплова, пилота
слободнолетећих балона, једриличара и моторних пилота.
Клуб је у остваривању својих циљева и задатака самостално спортско удружење.
Члан 2.
Назив Клуба је: Аероклуб ,,Сомбор,,
Скраћени назив Клуба је: АКСО
Назив клуба на енглеском језику: Aeroclub ,,Sombor,,
Облик организовања : спортско удружење.
Седиште Клуба је у Сомбору, у улици Венац Војводе Живојина Мишића бр.14.
Подручје деловања : територија Републике Србије.
Члан 3.
Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Уставом
Републике Србије, Законом и овим Статутом.
Члан 4.
Клуб има печат округлог облика, на којем се налази грб ВСС и текст:
ВАЗДУХОПЛОВНИ САВРЗ СРБИЈЕ АЕРОКЛУБ ,,СОМБОР,, СОМБОР чириличним
писмом.
Клуб има меморандум у електронском облику који садржи : грб ВСС-а, назив клуба,
број акта, датум, телефон-фаx и Е-маил Клуба.
Члан 5.
Клуб се може одлуком Управног одбора учланити у Ваздухопловни савез Србије.
Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу
организацију и рад, доноси и реализује програме развоја конкретног спорта, организује
такмичења за која је надлежан и остварује друге циљеве и задатке.
Организација и рад Клуба уређује се овим Статутом.
Члан 6.
Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци, у складу са Законом.
Члан 7.
Међусобни односи, права, обавезе и одговорности заснивају се на начелима
добровољности, равноправности, спортског духа и морала.
Начело доборовољности остварује се на основу принципа да је чланство на
добровољној основи.
Начело равноправности остварује се на праву свих чланова Клуба на равноправно
одлучивање, у складу са њиховим статусом у Клубу.

Начело спортског духа и морала се остварује искључивом применом спортских и
моралних принципа у ваздухопловним такмичењима, спортским приредбама и раду
Клуба.
Члан 8.
У Клубу је забрањена свака врста полне, расне, верске, националне, родне,
територијалне или било које друге дискриминације, било непосредне или посредне, у
складу са Законом о спорту (,,Сл. Гласник РС,, бр. 10/2016)
У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.
II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА
Члан 9.
Клуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој грана ваздухопловног
спорта за које је основан и од користи за његове чланове те у областима од значаја за
одбрану, а нарочито:
Циљеви Клуба су :
1. Развијање и унапређење ваздухопловне активности и ваздухопловног спорта.
2. Усмеравање младих људи да се баве техничком културом и спортом, васпитавају у духу
традиције, патриотизма, толеранције и пријатељства.
3. Рад са децом и младима, маргинализованим групама као и усмеравање младих да се,
бављењем спортом и техничком културом, васпитавају у духу традиције, патриотизма,
толеранције и пријатељства.
4. Окупљање спортиста на ваздухопловним спортским такмичењима и манифестацијама.
Задаци и активности Клуба :
1. Представљање и заступање интереса својих чланова пред државним органима.
2. Планирање и развој ваздухопловног спорта по гранама, спровођење активности ради
постизања врхунских спортских резултата и обарања рекорда у спорту.
3. Организовање и одржавање, у непосредној организацији ВСС, националних такмичења.
4. Популаризација спорта у медијима,образовним институцијама и другим организацијама
5. Афирмација духа олимпизма, спортске етике и унапређење стручног рада у спорту.
6. Да васпитава, школује и усавршава ваздухопловне кадрове за потреме Клуба,
одбрамбених задатака и осталих структура.
7. Да ради на развијању авијације која у друштвеној заједници има друштвену
оправданост као што су : служба извиђања пожара из ваздуха, поплава и водотока,
контрола загађивања природе и заштичених подручја природе, контрола флоре и фауне
, хитне интервенције, оспособљава за одбрану земље у ванредним ситуацијама и
слично.
8. Да негује и унапређује сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству.
9. Да ради на стварању одговарајућих услова за обезбеђивање функционисање органа и
да се залаже за обезбеђење материјалне основе рада.
10. Да ради на остваривању и других задатака који су везани за делатност коју обавља
11. Да сарађује са туристичким организацијама у побољшању туристичке понуда.
12. Да ради на подизању свести деце, омладине и осталих чланова из области екологије и
заштите животне средине.
13. Врши издавачку делатност у области ваздухопловних спортова.
14. Обавља и друге активности у складу са Законом.

Члан 10.
Ради постизања циљева и задатака предвиђених претходним чланом Клуб
може да оснује спортско привредно друштво или неки други облик организовања,
самостално или са другим физичким или правним лицима.
III ЧЛАНОВИ КЛУБА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 11.
Чланови Клуба су спортисти и друга лица која могу да извршавају задатке и
циљеве који проистичу из Статута Клуба.
Чланство у Клубу је добровољно.Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене
Законом о спорту, овим Статутом и општим актима и спортским правилима
Ваздухопловног савеза Србије.
Члан 12.
Висина месечне чланарине не може бити већа од једне десетине просечне зараде на
нивоу Републике Србије утврђене за претходну буџетску годину.
Члан 13.
Чланови Клуба могу бити редовни, помажући и почасни.
Члан 14.
Одлуку о пријему у чланство и престанку својства члана Клуба доноси Управни
одборКлуба.
Члан 15.
Редовни чланови Клуба могу да буду лица која се активно баве ваздухопловном
граном спорта из члана 1. овог статута(спортисти,судије и сви чланови који плашају
чланарину). Помажући чланови су појединци који помажу својим добровољним
ангажовањем у раду, помажу материјално или финансиски рад и развој клуба. Почасни
чланови су појединци који су својим ангажовањем и заслугама допринели афирмацији
ваздухопловног спорта.
Малолетна лица могу да постану редовни чланови Клуба уз писмено одобрење
родитеља или старатеља.
Члан 16.
Права и обавезе чланова Клуба су да:
1. Да на основу својих афинитета, а према својим и могучностина Клуба задовољавају
интересе у области ваздухопловних спортова и активности.
2. Да путем курсева, семинара и школовања, освајају виши степен знања у области
ваздухопловног спорта и технике и инструкторског рада.
3. Да јавно наступају на такмичењима, програмима, акцијама и манифестацијама Клуба.
4. Да користе просторије, техничка средства и капацитете Клуба на основу одлуке секције
и извршних органа Клуба.
5. Да остварују здравствену заштиту у циљу продужења спортских дозвола и обука.
6. Да бирају и буду бирани у органе Клуба, Савеза и друге органе у којима је Клуб члан.
7. Да непосредно или преко делегата одлучују о питањима од интереса за Клуб.
8. Да раде на остварењу циљева и задатака и да се придржавају Статута Клуба.
9. Да активно учествују у раду секције, органа и тела Клуба и да раде на свом
усавршавању.

10. Да редовно долазе на састанке органа, својим радом доприносе раду органа и да
спроводе одлуке органа Клуба.
11. Да редовно плаћају чланарину, чувају углед Клуба, као и да се са бригом и
поштовањем односе на имовину Клуба који им се даје на располагање.
12. Да у складу са својим могућностима и способностима, својим радом допринесу
очувању и функционисању простора, објеката и опреме Клуба.
13. Да се залажу за стриктну примену важећих прописа ВСС, ВСВ, ДЦВ и Републичких
прописа за безбедност летења са којима се регулише питања безбедности људи и
средстава на земљи и у ваздуху.
Члан 17.
Лице може да буде примљено за редовног члана Клуба када:
1. испуњава услове из члана 15. ст. 1. овог Статута;
2. уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Клуба.
Члан 18.
Молба за пријем у чланство подноси се у писаној форми.
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;
4. доказ о испуњености услова из члана 15. ст. 1.;
5. фотокопија личне карте.
Члан 19.
Управни одбор клуба одлучује о пријему у чланство у року од 60 дана од дана
подношења уредне молбе.
Управни одбор ће одбити молбу за пријем у чланство уколико нису испуњени
услови из члана 15. ст. 1. овог Статута.
У случају да је одбијена молба за пријем у чланство, подносилац може поднети
жалбу Скупштини, чија одлука је коначна.
У случају да је молба прихваћена, подносилац исте је дужан да, у року од 15 дана
од дана обавештења о пријему у чланство, Клубу уплати годишњу чланарину. Износ
чланарине одређује Управни одбор одлуком.
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.Права члана Клуба се остварују од дана
уплате чланарине.
Члан 20.
Чланство у Клубу престаје:
1. одлуком Управног одбора Клуба о искључењу члана;
2. иступањем члана из Клуба,
3. шест месеци после истека месеца за који је члан последњи платио чланарину;
4. престанком рада Клуба;
5. смрћу члана.
Члан 21.
Искључење члана је могуће ако члан:

1. својим активностима штети угледу Клуба;
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 2 месеца 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
Скупштини Клуба. Одлука Скупштине 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 22.
Уколико члан Клуба, упркос двострукој опомени, не плати заосталу годишњу
чланарину у року од месец дана од дана пријема друге опомене, истеком овог рока
аутоматски се гаси његово чланство, без доношења одлуке о искључењу.
Члан 23.
Иступање из чланаства могуће је само на основу писане изјаве члана Клуба о
иступању, уз отказни рок од максимално 3 месеца.
Члан 24.
Чланови чије је чланство у Клубу престало, из било ког од наведених разлога,
немају право на повраћај уплаћене чланарине.
Члан 25.
Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка
својства члана Клуба. Престанком својства члана Клуба, престаје и мандат члана у
органима и радним телима Клуба.
Члан 26.
Спортисти могу у Клубу да се баве спортским активностима аматерски или
професионално, у складу са спортским правилима Ваздухопловног савеза Србије и
Законом о спорту.
Члан 27.
Професионални спортиста је лице које се бави спортским активностима у виду
занимања у оквиру Клуба.
Професионални спортиста заснива са Клубом радни однос, у складу са Законом.
Клуб и спортиста закључују, у складу са законом и спортским правилима, уговор о раду
на одређено време којим се регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.
Члан 28.
За обављање својих активности Клуб обезбеђује услове за безбедно бављење тим
активностима, стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада
и вођење базичних евиденција.
Члан 29.

Спортиста је обавезан да се подвргне утврђивању опште и посебне здравствене
способности у складу са спортским правилима и Законима о бављењу појединим
спортовима.
IV ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ
Члан 30.
Чланови Клуба и чланови органа Клуба, који намерно или из нехата поступе
супротно Статуту Клуба, другим општим актима Клуба, одлукама органа Клуба или
повреде углед Клуба, дисциплински су одговорни у складу са овим Статутом,
Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности Ваздухопловног савеза
Србије, Статутом Ваздухопловног савеза Србије и Законом о спорту.
Члан 31.
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.
V УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ КЛУБОМ
Члан 32.
Клубом управљају чланови преко њихових представника у органима Клуба.
Члан 33.
Органи Клуба су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Председник Клуба
и Секретар Клуба.
Скупштина
Члан 34.
Скупштина је највиши орган Клуба. Скупштину сачињавају сви редовни чланови
Клуба који имају право гласа. Остали чланови Клуба (помажући и почасни) имају право
присуство седници Скупштине и могу дискутовати и давати предлоге али без право гласа.
Члан 35.
Чланови Скупштине приликом доношења одлуке дужни су да уважавају интересе
Клуба.
Члан 36.
Скупштина Клуба:
а) доноси и усваја:
1. статут Клуба;
2. програм рада и развоја Клуба;
3. финансијске извештаје и планове Клуба;
4. годишњи извештај о раду Клуба, његових органа и других облика организовања;
5. усваја извештаје о реализацији програма који се финансира из јавних извора;
6. одлуку о отуђењу непокретности Клуба;
7. одлуку о престанку рада Клуба;
8.одлуку о жалбама на одлуке других органа Клуба;
9. одлуку о промени намене спортскиг објекта којим Клуб располаже;
10.одлуке које утичу на промене у раду органа Клуба – статусне промене, формирање
секције, односно огранака, формирање нових органа или друге промене.
б) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Клуба;

ц) бира и разрешава Председника Клуба као и чланове Управног и Надзорног одбора
Клуба.
Члан 37.
Редовна Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном
годишње. Изборна скупштина одржава се сваке четврте године. Ванредна седница
Скупштине одржава се на захтев Председника, Управног одбора, надзорног одбора или на
захтев једне трећине редовних чланова са правом гласа.
Седницу Скупштине сазива Председник Клуба, а може се сазвати и на захтев
Управног одбора, Надзорног одбора или најмање 1/3 редовних чланова Скупштине, уз
назнаку предмета расправе.
Члан 38.
Радом Скупштине руководи Председник Клуба. О току рада седнице Скупштине
води се записник, који треба да потпишу 2 присутних чланова Скупштине и записничар.
Записник треба да садржи: број присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге
и одлуке са именима предлагача. Сваки члан Скупштине има право да на основу
образложеног предлога разгледа записник.
Члан 39.
Скупштина може да заседа и доноси одлуке простом вечином присутних чланова, а
изузетно са две тречине гласова ако су у питању статусне промене (припајање,спајање,
подела и одвајање).
Скупштина доноси одлуку о доношењу новог статута или изменама и допунама
статута Клуба, о отуђењу имовине и престанку рада Клуба двотрећинском већином
присутних чланова.
Члан 40.
Рад Скупштине уређује се Пословником о раду Скупштине Клуба.
Председник
Члан 41.
Председника Клуба бира Скупштина на предлог чланова Клуба.
Председник Клуба бира се на време од четири године и може бити поново биран на
исту функцију.Председник Клуба за свој рад одговара оснивачима и Скупштини Клуба.
Члан 42.
Председник Клуба:
1. представља и заступа Клуб и финансијски је налогодавац за извршење финансијског
плана;
2. руководи радом Клуба и усклађује активности органа Клуба;
3. утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Клуба;
4. организује, усмерава и координира сарадњу са надлежним државним органима и другим
органима и организацијама;
5. остварује спортску сарадњу;
6. предлаже именовање Секретара Клуба;
7. одобрава службено путовање у иностранство;
8. усклађује и помаже рад секција Клуба;
9. обавља друге послове одређене овим Статутом.
Председник Клуба одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на
Секретара Клуба.

Управни одбор
Члан 43.
Управни одбор је управни орган Клуба која врши послове између седница
Скупштине.
Члан 44.
Управни одбор има 7 (седам) чланова.
Члан 45.
Чланове Управног одбора бира Скупштина Клуба из реда истакнутих друштвених
и спортских личности, или стручњака у спорту, редовних, почасних или помажућих
чланова, на предлог Председника Клуба, водећи рачуна о заступљености свих грана
спорта за које је Клуб регистрован.
Члан 46.
Председник Клуба је истовремено и председник Управног одбора Клуба.
Члан 47.
Чланови Управног одбора бирају се на време од четири године и могу бити поново
бирани.
Члан 48.
Мандат члана Управног одбора Клуба престаје пре истека времена на које је
изабран у случају:
1. ако поднесе писмену оставку,
2. ако га Скупштина разреши дужности због:
а) због кршења одредаба Статута или других општих аката Клуба;
б) неиспуњења преузетих обавеза;
ц) неприсуствовања седницама Управног одбора.
Члан 49.
Управни одбор Клуба:
1. утврђује предлог Статута Клуба и других општих аката које доноси Клуб, предлог
програма рада и предлог финансијског плана Клуба;
2. одлучује о оснивању спортског привредног друштва од значаја за Клуб, односно о
њиховом гашењу;
3. доноси опште акте чије доношење није у надлежности Скупштине Клуба;
4. усваја завршни рачун Клуба;
5. одлучује о стицању и престанку чланства у Клубу;
6. утврђује програм спортске сарадње;
7. одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука секција и
комисија Клуба и именованих лица клуба;
8. именује и разрешава Секретара Клуба;
9. додељује награде и признања Клуба;
10. даје сагласност на Правилник о систематизацији радних места у стручној служби;
11. даје сагласност за потписивање појединачног уговора;
12. одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном;

13. бира представнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан;
14. одлучује о ангажовању стручњака у Клубу;
15. уређује унутрашњу организацију Клуба;
16. усваја план стручног рада у обављању спортских активности и план стручног
оспособљавања у Клубу;
17. одређује начин вођења евиденција о стручном раду у Клубу;
18. одлучује са којим спортистима, наставницима и тренерима ће Клуб закључити уговор
и утврђује садржину тог уговора (висину накнаде за закључење уговора и накнаде за
бављење спортским активностима, рок на који је уговор закључен, услове и начин
раскидања, међусобна права и обавезе и сл.);
19. даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Клуб;
20. одлучује о удруживању Клуба у друштва и савезе;
21. одлучује о формирању спортских школа, њиховом плану, начину рада и обезбеђивању
средстава;
22. одлучује о ценовнику услуга које Клуб наплаћује;
23. одлучује о споразумном раскиду уговора пре истека његових рокова и о висини
накнада (обештећења) које из тога проистичу;
24. одлучује о организовању и спровођењу спортских такмичења и манифестација и
учешћу Клуба у њима;
25. одређује изглед чланске карте Клуба;
26. именује стручне штабове и шефове стручних штабова такмичарске екипе;
27. одлучује о преузимању обавезе из здравственог осигурања спортисте у складу са
законом;
28. припрема финансијски план Клуба;
29. врши друге послове из делатности Клуба који су му Статутом стављени у надлежност
или који нису у делокругу Скупштине Клуба.
Члан 50.
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може
образовати комисије и радна тела.
Одлуком о образовању комисије, односно радног тела утврђује се њен делокруг и састав.
Члан 51.
Управни одбор Клуба ради на седницама које се одржавају по потреби.
Управни одбор сазива Председник Клуба.
Управни одбор се може сазвати и на захтев Секретара Клуба и Надзорног одбора.
Члан 52.
Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја
чланова. 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 53.
Рад Управног одбора уређује се Пословником о раду Управног одбора.
Надзорни одбор
Члан 54.
Надзорни одбор Клуба је надзорни орган који врши контролу спровођења Статута
и других општих аката Клуба, контролу материјално-финансијског пословања Клуба и

редовног годишњег финансиског извештаја, као и надзор над законитошћу рада органа
Клуба.
Члан 55.
Надзорни одбор Клуба има три члана које бира Скупштина Клуба на период од 4
године из реда својих чланова и из реда експерата за поједине области.
Надзорни одбор бира из свог састава Председника народног одбора.
Чланови надзорног одбора не могу бити чланови управе и скупштине спортског
удружења.
Чланови Надзорног одбора бирају се из редова стручњака – ваздухопловаца који
познају материјално-финансијско пословање као и законску регулативу у спортском
ваздухопловству и спорту уопште.
Чланови надзорног одбора могу бити поново изабрани само још у једном мандату.
Члан 56.
Надзорни одбор подноси извештај на годишњој седници Скупштине Клуба о
питањима из свог делокруга.
Члан 57.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова
Надзорног одбора. Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду Надзорног
одбора.
Секретар
Члан 58.
Секретар Клуба:
1. заступа Клуб у имовинским и другим правним пословима и наредбодавац је за
извршење финансијског плана Клуба;
2. организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и преузима мере за
унапређење тих послова;
3. одобрава службена путовања у земљи и издаје решења за службена путовања у
иностранство;
4. стара се о припремама седница органа Клуба и о извршавању одлука и других аката тих
органа;
5. доноси одлуке по питањима материјалног и радно-правног положаја радника у Стручној
служби Клуба и закључује појединачни уговор у складу са законом;
6. има права, овлашћења и одговорности пословодног органа, у складу са законом и
другим прописима којима се уређују радни односи;
7. обавља послове које на њега пренесе Председник Клуба;
8. учествује у раду Скупштине, Управног и Надзорног одбора Клуба, без права
одлучивања;
9. предлаже Управном одбору Правилник о организацији Клуба;
10. одговара за законитост рада Клуба;
11. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Клуба.
Секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга руководећа
лица Клуба.
Члан 59.
За Секретара Клуба може да буде именовано лице које:
1. има најмање средњу стручну спрему;
2. има најмање три године радног искуства у одговарајућој стручној спреми;

3. по могучности има знање енглеског језика;
4. има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова;
5. има искуства у друштвено-спортским активностима;
6. познаје текуће проблеме и проблеме развоја спорта.
Члан 60.
Секретара именује и разрешава Управни одбор. Секретар се може именовати и
конкурсом, у складу са Законом о раду, на време од четири године и може бити поново
именован на исту функцију зколико је функција секретара професионална.
Секретар је одговоран за рад и пословање Клуба у оквиру својих надлежности.
Секретар за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и Председнику Клуба.
Члан 61.
У вршењу надзора над законитошћу рада Клуба, професионално запослени
Секретар има овлашћења која на основу закона има директор привредног друштва.
VI ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ
Члан 62.
Чланови органа Клуба дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према
Клубу, у складу са Законом и општим актима Клуба.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју су гласањем за одређену
одлуку проузроковали Клубу ако је та одлука донесена грубом непажњом или са намером
да се штета проузрокује.
Чланови који су били уздржани или против доношења одлуке из става 1. овог члана
не одговарају за штету ако су у поступку који је претходио гласању образложили свој став
о штетности предлога одлуке о коме се гласа.
Одредбе става 2. и 3. овог члана сходно се примењују и на Секретара Клуба.
Члан 63.
Поступак за накнаду штете из претходног члана покреће се на основу одлуке
Скупштине Клуба, Управног одбора или најмање једне трећине редовних чланова Клуба.
Чланови Клуба који успеју службеним захтевом у целини или делимично, имају право на
накнаду трошкова од Клуба.
VII СТРУЧНА СЛУЖБА КЛУБА
Члан 64.
За обављање стручних, административних и помоћних послова, Клуб може да има
Стручну службу у складу са Правилником о систематизацији радних места. (Стручна
служба Клуба није обавезна и зависи од Клуба да ли ће је имати или не).
Обављање одређених послова Клуб може поверити одговарајућим стручним
институцијама и организацијама.
Члан 65.
Стручна служба Клуба обавља нарочито:
1. послове на спровођењу Статута, одлука и других аката органа Клуба и облика
организовања и рада у Клубу;
2. припрема анализе, извештаји и информације, нацрте општих и других аката Клуба;
3. организује активности и извршава послове из делатности Клуба и обавља друге
послове.
Члан 66.

Пословима Стручне службе Клуба руководи Секретар Клуба.
Члан 67.
Радници Стручне службе Клуба, 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 68.
Правилником о систематизацији радних места утврђују се јединствени називи за
радна места у Стручној служби Клуба, опис послова, број извршилаца као и јединствени
захтев у погледу степена стручне спреме и други услови за обављање послова и задатака.
VIII СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА КЛУБА
Члан 69.
Средства за рад Клуб обезбеђује из:
- чланарине његових чланова;
- прихода сопствених спортских привредних друштава и других привредних организација;
- непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;
- из бесповратне помоћи ЕУ у оквиру Прекограничне сарадње и Средњеевропске
асоцијације као и прилога донатора и спонзора;
- давања из буџета;
- других извора.
Тако остварена средства представаљају својину Савеза. Клуб може непосредно да
обавља привредну и другу делатнист, рентира своју спортску опрему и основна средства
којом се стиче добит у складу са законом којим се уређује класификација делатности.
Члан 70.
Висину, начин и рокове плаћања чланарине утврђује Управни одбор Клуба на
почеткугодине.
Члан 71.
Материјално-финансијско пословање и евиденција средстава Клуба уређује се
посебнимактом.
Члан 72.
Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на
коришћење.
Клуб може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и
под условима утврђеним Законом о спорту.
Члан 73.
Клуб може објекте и средства којима располаже, односто користи, дати на
коришћење члановима Клуба, под условима утврђеним Одлуком Управног одбора.
IX АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 74.
Допинг је забрањен, како на такмичењу тако и изван њега.
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 члана, 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.
X ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ И СУКОБ ИНТЕРЕСА
Члан 75.
Секретар Клуба, 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.Изузетно, уговор између Секретара Клуба и Клуба може
да се закључи по одобрењу Управног одбора. Уговор са Секретаром потписује
Председник Клуба.
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.У случају сукоба интереса између
Клуба и Секретара, Клуб заступа Председник Клуба.
Чланови органа Клуба имају посебне дужности према Клубу у погледу дужности
пријављивања послова и радњи у којима имају лични интерес, и дужности чувања
пословних тајни.
XI РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 76.
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.
XII ОПШТИ АКТИ КЛУБА
Члан 77.
Општи акти клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на
општи начин уређују одређена питања.
Иницијативу за доношење Статута Клуба, односно за његове измене и допуне може
дати Управни одбор, Надзорни одбор, Председник, Секретар клуба или најмање ___
чланова Клуба.
Уколико прихвати иницијативу, Управни одбор формира Статутарну комисију која
утврђује Нацрт Статута.
Управни одбор усваја Нацрт Статута који му је доставила Статутарна комисија и
упућује га свим члановима Клуба на разматрање и јавну расправу. Јавна расправа траје
најмање 15 дана.
У хитним случајевима Управни одбор може Скупштини доставити предлог за
измене
и
допуне
Статута
и
без
спровођења
јавне
расправе.
Управни одбор Клуба разматра приспеле писане предлоге и примедбе на Нацрт

Статута и утврђује текст Предлога Статута, односно измена и допуна Статута Клуба и
доставља га Скупштини на разматрање и усвајање.
Статут, односно измене и допуне Статута, усвајају се већином од укупног броја присутних
делегата Скупштине са правом гласа.
Члан 78.
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 79.
Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора Клуба
могу дати Надзорни одбор, Председник, Секретар или најмање 1/3 чланова Клуба.
Члан 80.
Општи акти клуба ступају на снагу осмог дана од дана усвајања, осим ако је
одлуком о њиховом доношењу одређе други рок њиховог ступања на снагу.
Одлуком о доношењу општег акта Клуба одређује се начин његовог објављивања.
Члан 81.
Општи акти Клуба морају бити у сагласности са Статутом Клуба и Статутом и
општим актима Ваздухопловног савеза Србије.
Члан 82.
У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута примениће се одредбе
Статута.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Клубу морају бити у
складу са општим актима Клуба.
У случају несагласности одредаба Статута или другог општег акта Клуба са
одредбама Статута или општих аката Ваздухопловног савеза Србије, непосредно се
примењују одредбе Статута, односно општег акта Ваздухопловног савеза Србије.
XIII ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА
Члан 83.
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 приступу
информацијама од јавног значаја.
Члан 84.
У циљу информисања чланства, као и комерцијалне и пропагандне делатности
Клуба, Клуб може издавати своје гласило, часопис или билтен.
Члан 85.
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 86.
Органи и тела Клуба могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа,
када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

Члан 87.
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.
XIV ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ
Члан 88.
Клуб води књигу чланова.
Клуб води основне евиденције о подацима који се уписују у матичне и друге
евиденције, односно, евиденције спортских објеката, врхунских спортиста, спортских
стручњака и спортских резултата, у складу са Законом у спорту.
Клуб се уписује у матичне евиденције у складу са Законом о спорту.
Клуб води књигу одлука у коју се уносе одлуке органа Клуба.
XV ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА
Члан 89.
Клуб престаје са радом када престану да постоје законски услови за његово
пословање.
Одлуку о престанку рада Клуба доноси Скупштина Клуба са двотрећинском
већином гласова свих редовних чланова који имају правом гласа.
Члан 90.
У случају престанка рада имовина Клуба припашће редовним члановима клуба.
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган,
ради брисања из регистра.
XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 91.
Општи акти и рад Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута најкасније до 16.
фебруара 2017.године. Органи Клуба дужни су да ускладе својо организацију, рад и општа
акта са Законом о спорту и овим Статутом најкасније до 16. фебруара 2017.године. Клуб је
дужан да након усаглашавања свог статута са Законом о спорту и овим Статутом доставе
Ваздухопловном савезу Србије један примерак свог статута у року од 15 дана.
До доношења докумената из претходног става, примењиваће се акти донети на
основу претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим
Статутом.
Члан 93.
Ако Агенција за привредне регистре, као надлежни државни орган за регистрацију
Клуба, захтева измену одређених одредаба Статута из формалних разлога, Управни одбор
се овлашћује да томе захтеву удовољи без сазивања Скупштине Клуба.
Члан 94
На остала питања које нису решена овим Статутом примењују се одредбе Закона о
спорту Републике Србије (,,СлГласник,, бр. 10/2016).
Члан 95.

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

У Сомбору, 16.10.2016. године

Председник

____________________
( Шил Андрија )

