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Temeljne odredbe 
 

Članak 1. 
 
Ovim Poslovnikom utvrđuje se djelokrug i način rada Strukovnih komisija Hrvatskog 
zrakoplovnog saveza te prava, obveze i uvjeti rada članova Strukovnih komisija. 
 

Članak 2. 
 
Strukovna komisija (u daljem tekstu Komisija) je sportsko tijelo Izvršnog odbora Hrvatskog 
zrakoplovnog saveza. 
 

Članak 3. 
 
Komisija je i strukovno sportsko tijelo koje se bavi svim aktualnostima svoje zrakoplovne 
grane, posebice praćenjem i provođenjem zakonske regulative, sportske regulative FAI/HZS, 
te sportskim sustavom u RH sukladno HZS Pravilniku o načelima i osnovnim elementima 
sustava zrakoplovnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj te uvjetima sudjelovanja 
sportaša i sportskih klubova HZS na međunarodnim sportskim zrakoplovnim natjecanjima. 
 

Članak 4. 
 
Komisija djeluje u skladu sa Statutom HZS, FAI Sporting Code-om, te odlukama Izvršnog 
odbora HZS. 
 

Članak 5. 
 
Odredbe ovog Poslovnika obvezujuće su za sve članove Komisije, kao i za druge osobe koje 
sudjeluju u radu Komisije.  
 

Članak 6. 
 
O izmjenama i dopunama ovog Poslovnika odlučuje Izvršni odbor samostalno i/ili na prijedlog 
Komisije. 
 

Članak 7. 
 
Za primjenu ovog Poslovnika zadužen je Predsjednik Komisije. 
 
 

Ustroj Komisije 
 

Članak 8. 
 

Komisije su ustrojene po uzoru i na način ustroja FAI Komisija uključujući i potkomisije. 
Svaka Komisija ima pravo osnivati posebna tijela unutar Komisije ili potkomisija prema 
vlastitim potrebama. 
 
 
 
 



 
  

Članak 9. 
 
Članom Komisije može postati svaki sportaš/osoba delegiran od strane matičnog kluba – 
udruge koji je u članstvu HZS. Svaka članica HZS ima pravo delegirati jednu osobu za svaku 
granu zrakoplovstva u kojoj aktivno sudjeluje u natjecanjima po sportskom kalendaru HZS ili 
FAI.  
Komisija može odrediti određeni broj članova koji čine uži sastav Komisije te isti predstavljaju 
i donose odluke u ime cijelog saziva Komisije. Način izbora istih određen je ponaosob svakim 
Strukovnim pravilnikom pojedine zrakoplovne grane, a koji je u obvezi donijeti svaka 
Strukovna komisija za svoju djelatnost u roku od 4 mjeseca od dana formiranja sastava 
Komisije. 
Pri izboru užeg sastava Komisije potrebno je voditi računa o zastupljenosti svih sportova 
unutar pojedine grane zrakoplovstva koju dotična komisija predstavlja.  
 

Članak 10. 
 
Predsjednika Komisije biraju članovi Komisije iz svojih redova. 
 

Članak 11. 
 
Predsjednika Komisije imenuje Izvršni odbor, a na prijedlog članova Komisije. 
 

Članak 12. 
 
Mandat Predsjednika Komisije je 4 godine i može se ponavljati. Nakon svake izborne 
Skupštine HZS svaka grana bira predsjednika i ustroj nove Komisije u roku 3 mjeseca. 
 

Članak 13. 
 
Odluku o prijevremenom prestanku mandata Predsjednika Komisije donosi Izvršni odbor 
samostalno i/ili na prijedlog većine ukupnih članova Komisije. 
 
Odluku o prijevremenom prestanku mandata pojedinog člana Komisije donosi Predsjednik 
Komisije, a na prijedlog većine ukupnih članova Komisije. 
 
U koliko pojedina članica HZS ne sudjeluje u natjecanjima po sportskom kalendaru HZS i/ili 
FAI u periodu duljem od jedne godine ista gubi pravo na delegata u Komisiji dotične grane 
zrakoplovstva.  
O gubitku prava na delegata u Komisiji za pojedinu članicu HZS Predsjednik Komisije 
informira Stručnu službu HZS te predstavnika dotične članice u Skupštini HZS. 
 
 

Djelokrug i način rada Komisije 
 

Članak 14. 
 
Zadaće Komisije su praćenje i provođenje, organizacija i unapređenje dotične zrakoplovne 
grane sukladno Zakonu o sportu i svim nadležnim FAI, HOO i HZS pravilnicima. 
 
 
 



 
  

Članak 15. 
 
Sukladno čl. 3. i čl.14. ovog Poslovnika svaka Strukovna komisija u obvezi je izraditi Pravilnik 
o sustavu natjecanja za dotičnu zrakoplovnu disciplinu, a sukladno Pravilniku o načelima i 
osnovnim elementima sustava zrakoplovnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj te 
uvjetima sudjelovanja sportaša i sportskih klubova HZS na međunarodnim sportskim 
zrakoplovnim natjecanjima. 
 

Članak 16. 
 
Komisija u svom radu: 

- U suradnji sa Stručnom službom HZS vodi popis članova Komisije 
- Donosi prijedlog kalendara natjecanja HZS 
- Donosi prijedlog financijskog plana za dotičnu zrakoplovnu granu 
- Predlaže direktore i izbornike reprezentacija svake sportske discipline unutar dotične 

zrakoplovne grane 
- Vodi brigu o sigurnosti u dotičnoj zrakoplovnoj grani, te donosi mjere za poboljšanje 

iste 
- Predlaže Stegovnom sudu sankcije sportašima u dotičnoj zrakoplovnoj grani 
- Vodi evidenciju rekorda 
- Vodi evidenciju i statistiku dotične zrakoplovne grane i pripadajućih sportskih 

disciplina 
- Vodi registar i brigu o radu sudaca sportskih disciplina dotične grane zrakoplovstva 
- Određuje uvjete i kriterije za članove reprezentacija u dotičnoj zrakoplovnoj grani, 

sukladno svjetskim normama i rezultatima, te Pravilniku o reprezentacijama HZS  
- Određuje uvjete i kriterije za izračun sportaša godine u dotičnoj zrakoplovnoj grani  
- Nadgleda provođenje organizacije natjecanja u dotičnoj zrakoplovnoj grani sukladno 

HZS Pravilniku o sustavu natjecanja 
- Donosi prijedlog o nastupu reprezentacija u dotičnoj zrakoplovnoj grani na 

međunarodnim natjecanjima FAI 
- Strukovna komisija HZS može predlagati kandidata za nagradu HZS za životno djelo 
- Strukovna komisija HZS može predlagati kandidata ili grupu za nagrade FAI, HZTK i  

HOO 
 

Članak 17. 
 
Rad Komisije je javan i odvija se na sjednicama Komisije. 
Sjednice Komisije sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje u fizičkom obliku 
u cijelom sazivu. 
 
 

Predsjednik Komisije 
 

Članak 18. 
 
Sjednice Komisije saziva Predsjednik Komisije. 
 
Sjednicu Komisije može sazvati i 1/3 članova Komisije, ukoliko za to postoje opravdani 
razlozi iz djelokruga rada Komisije. 
 
 



 
  

 
Članak 19. 

 
Sjednice Komisije vodi Predsjednik Komisije u skladu sa ovim Poslovnikom i Strukovnim 
Pravilnikom dotične zrakoplovne grane. 
 

Članak 20. 
 
Predsjednik Komisije surađuje i komunicira direktno sa Stručnom službom HZS i upućuje 
prijedloge zaključaka i odluka Komisije na razmatranje Izvršnom odboru. 
 

Članak 21. 
 
Predsjednik Komisije delegira zadatke i obveze članovima Komisije i odgovara Izvršnom 
odboru za provođenje istih. 
 
 

Sjednice Komisije 
 

Članak 22. 
 
Sjednice Komisije mogu se održavati u prostorijama HZTK, Dalmatinska 12. uz prethodnu 
najavu, a po potrebi i na drugoj lokaciji, sukladno dogovoru članova Komisije. 
Sjednice Komisije mogu se održavati i elektronskim putem u slučaju da je takav način rada 
propisan i detaljno opisan Strukovnim pravilnikom pojedine zrakoplovne grane. 
 

Članak 23. 
 

Dnevni red i materijali za sjednicu Komisije dostavljaju se članovima Komisije i Stručnoj 
službi HZS 5 dana prije održavanja sjednice. 
 

Članak 24. 
 
O radu Komisije sačinjava se zapisnik koji se dostavlja Stručnoj službi HZS, isti sadrži sve 
materijale sukladno dnevnom redu. 
 
Zapisnik potpisuju zapisničar i Predsjednik Komisije. 
Na temelju zapisnika sastavlja se prijedlog zaključaka i odluka koje potpisuje Predsjednik 
Komisije i upućuje na usvajanje Izvršnom odboru HZS. 
 
Po verifikaciji i usvajanju zaključaka i odluka Komisije od strane Izvršnog odbora, isti postaju 
pravovaljani i povratno se dostavljaju Predsjedniku Komisije na provedbu. 
 
 

Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 25. 
 
Ovaj Poslovnik izrađen je sukladno Statutu i podstatutarnim aktima HZS. 
 
 



 
  

 
Članak 26. 

 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja. 
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika stavljaju se van snage svi dosadašnji Poslovnici 
Strukovnih komisija Hrvatskog Zrakoplovnog Saveza. 
 

Članak 27. 
 
Strukovne Komisije HZS u obvezi su izraditi i uskladiti svoje Strukovne Pravilnike kako je 
propisano čl. 9. ovog Poslovnika. 
 

Članak 28. 
 
Odredbe ovog Poslovnika tumači Izvršni odbor HZS. 
 

Članak 29. 
 
U slučaju nemogućnosti postizanja zajedničkog cilja Strukovne komisije i Izvršnog odbora 
HZS, za isto nadležnost preuzima Skupština HZS. 
 
 
 
 
 
Hrvatski zrakoplovni savez 
Predsjednik  
Robert Leško 

 


