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На основу члана 44. став 1. тачка 4. Статута Параолимпијског комитета Србије,
Управни одбор Параолимпијског комитета Србије је на својој редовној седници
одржаној дана 26.10.2020. године, донео следећи:
ПРАВИЛНИК О ОДГОВОРНОСТИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником Параолимпијски комитет Србије (у даљем тексту: ПОКС) уређује
материју спортских, радних и чланских обавеза и њихових повреда, поступак
утврђивања одговорности спортиста, спортских радника и других чланова ПОКС за
повреде обавеза, као и дисциплинске мере које се изричу за повреде.
Радном обавезом у смислу овог Правилника сматра се обавеза у вези са радом у ПОКС
у својству спортисте, спортског радника, односно члана ПОКС, и иста је различита и
независна од радних обавеза које имају лица запослена у ПОКС, а по основу радног
односа у ПОКС.
Члан 2.
Кривична и прекршајна одговорност не искључују одговорност по овом Правилнику.
Дисциплинска и материјална одговорност чланова ПОКС који су у радном односу у
ПОКС не искључује одговорност по овом Правилнику.
ОБАВЕЗЕ
Члан 3.
Спортисти, спортски радници и други чланови ПОКС имају опште и посебне обавезе.
Опште обавезе су оне које су исте за све спортисте, спортске раднике и чланове ПОКС.
Посебне обавезе су различите и зависе од функције, статуса и положаја сваког
појединог спортиста, спортског радника и члана.
Члан 4.
Опште обавезе свих спортиста, спортских радника и чланова су:
1. Реализација циљева и задака ПОКС утврђених Статутом и општим актима
ПОКС,
2. Извршавање поверених им послова и задатака у складу са прописима,
уговорима, актима и одлукама ПОКС,
3. Учествовање у управљању ПОКС и у остваривању активности ПОКС,
4. Чување угледа ПОКС, органа, функционера, радника и чланова ПОКС,
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5. Чување имовине ПОКС и поверених средства.
Члан 5.
Посебне обавезе спортиста и спортских радника, поред посебних обавеза које имају
као чланови ПОКС су :
1. Да на тренинге, састанке, припреме, такмичења, заказане јавне манифестације
и путовања, као и на и друге организоване активности ПОКС долазе на време
и редовно, а према утврђеном распореду односно налогу, те да евентуални
изостанак благовремено најаве и оправдају најкасније у року од 24 часа,
2. Да се у извршавању спортских обавеза на терену максимално залажу и боре у
извршавању индивидуалних и колективних задатака,
3. Да на терену и ван њега имају увек коректан однос према судијама, публици,
противничким играчима и сaиграчима, званичницима MПК и ПОКС, да не
изазивају неред ни у ПОКС, ни на терену ни ван њега, да негују коректне и
колегијалне односе са другим члановима ПОКС и запосленима у ПОКС,
4. Да за све време чланства у ПОКС својим понашањем чувају углед ПОКС,
органа ПОКС и чланова ПОКС, као и углед својих саиграча, тренера,
спортских радника и других запослених у ПОКС, посебно приликом давања
изјава за средства јавног информисања и других јавних наступа,
5. Да имају узорно и примерено понашање и ван активности које су у
надлежности ПОКС,
6. Да се у свему придржавају савета лекара и физиотерапеута у лечењу и
рехабилитацији,
7. Да се у свему придржавају одредби одлука и општих аката ПОКС, и других
надлежних спортских асоцијација,
8. Да чувају утврђену или проглашену службену и другу тајну ПОКС.
Посебним обавезама спортиста и спортских радника у смислу овог Правилника
сматрају се и оне обавезе које су као такве прописане актима спортских организација
учлањених у ПОКС, посебним актима ПОКС и уговорима које су закључили са ПОКС.
Члан 6.
У чувању угледа ПОКС, сви спортисти, спортски радници и чланови ПОКС, посебно
су дужни да са посебном пажњом дају изјаве и информације средствима јавног
информисања.
У случају да средства јавног информисања нетачно или некоректно објаве дату изјаву
или информацију, давалац изјаве је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 часа од
објављивања, о томе обавести надлежни орган ПОКС и да у сарадњи са ПОКС изврши
деманти, односно захтева објављивање исправке нетачно или некоректно објављене
изјаве или информације.
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ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА
Члан 7.
Повреде спортских, радних и чланских обавеза су:
1. Кашњење или недолазак на тренинге, састанке, припреме, такмичења и
путовања и друге активности организоване од стране ПОКС или организације
учлањене у ПОКС,
2. Непридржавање добијеног радног распореда задатка или налога,
3. Повреда одредби закљученог уговора са ПОКС,
4. Недовољно залагање, слаба борбеност, неизвршавање индивидуалних и
колективних задатака,
5. Одбијање радног распореда или налога претпостављеног у ПОКС,
6. Одбијање спортисте да буде резерва,
7. Некоректан однос према судијама, публици, противничким играчима и
саиграчима,
8. Изазивање нереда или учествовање у нереду у ПОКС, на терену или ван
терена,
9. Скривљено искључење на такмичењу,
10. Недолично или непримерно понашање у приватном животу које нарушава
углед ПОКС или члана ПОКС,
11. Непридржавање савета лекара или физиотерапеута при лечењу или
рехабилитацији,
12. Немаран однос према имовини ПОКС или намерно оштећење имовине ПОКС,
других поверених средстава, опреме и инвентара,
13. Неовлашћено коришћење опреме и инвентара ПОКС,
14. Некоректан однос према члановима ПОКС, другим спортистима или
спортским радницима, органима ПОКС или запосленима у ПОКС,
15. Наношење штете угледу ПОКС,
16. Одбијање сарадње са другим члановима ПОКС,
17. Изношење нетачних информација о раду ПОКС, органа ПОКС, спортских
радника ПОКС и запослених у ПОКС,
18. Неовлашћено давање информација о раду ПОКС и органа у ПОКС,
19. Злоупотреба положаја или прекорачење овлашћења,
20. Повреда утврђене или проглашене службене и друге тајне ПОКС,
21. Повреде дисциплине и прекршаји одредби других аката ПОКС,
22. Неодазивање позивима и одбијање сарадње са дисциплинским органима
ПОКС,
23. Неизвршавање општих и посебних обавеза утврђених овим Правилником.

3

ПОКС

Члан 8.
Дисциплинске мере које се могу изрећи за повреде спортских, радних и чланских
обавеза спортистима су :
1. Опомена,
2. Забрана наступа на спортским такмичењима у организацији или под
покровитељством МПК, односно ПОКС од 6 месеци до 2 године,
3. Искључење из ПОКС.
Члан 9.
Дисциплинске мере које се могу изрећи за повреде спортских, радних и чланских
обавеза спортским радницима и члановима ПОКС су :
1. Опомена,
2. Забрана вршења одређене функције у ПОКС од 6 месеци до 2 године,
3. Искључење из ПОКС.
Члан 10.
При изрицању дисциплинске мере узимају се у обзир нарочито: тежина повреде и њене
последице, степен одговорности, ранији рад и понашање, услови под којима је повреда
учињена, утицај повреде на делатност и рад ПОКС, да ли је већ био оглашаван
одговорним за повреду обавезе - које и када, какве резулате рада остварује, личне и
породичне прилике и друге околности које би могле да утичу на врсту и дужину
трајања изречене мере.
Члан 11.
Дисциплинска мера се може изрећи и условно - тако да се извршење дисциплинске
мере одлаже за период од 6 месеци до једне године од дана правоснажности одлуке, с
тим да уколико у том периоду спортиста, спортски радник или члан не изврши нову
повреду обавеза, сматра се да дисциплинска мера није ни изречена.
СУСПЕНЗИЈА
Члан 12.
Спортиста, спортски радник и други члан ПОКС може бити привремено удаљен из
ПОКС, као и из активности у организацији или под покровитељством ПОКС, до
правоснажно окончаног дисциплинског поступка у следећим случајевима:
1. ако је против њега покренут поступак због повреде спортских, радних и
чланских обавеза,
2. ако је против њега покренут кривични поступак због кривичног дела учињеног
у вршењу спортских, радних или чланских обавеза.
Спортиста, спортски радник и други члан ПОКС може бити привремено удаљен или
искључен из ПОКС ако је испуњен један од доле наведених услова:
1. Ако угрожава, односно прети да угрози живот, безбедност или здравље људи,
животну или радну средину,
2. Ако угрожава или прети да угрози имовину ПОКС у износу који је већи од
радникове бруто зараде коју је остварио у предходном месецу,
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3. Ако су околности извршене повреде такве да стварају незадовољство или
узнемирење међу другим спортистима, спортским радницима или члановима
ПОКС тако да отежевају процес рада или одлучивања у ПОКС,
4. Ако је повреда обавеза учињена намерно или из грубе непажње,
5. Ако је повреда обавезе извршена давањем изјаве средствима јавног
информисања,
6. Ако је до повреде обавеза дошло услед неблаговременог, несавесног или
немарног извршавања радних дужности и обавеза, односно незаконитог
располагање средствима,
7. Ако је приликом или услед извршења проузрокована смрт или телесна повреда
неког лица,
8. Ако је услед повреде нанета штета угледу ПОКС, угледу органа у ПОКС,
угледу других спортиста, спортских радника и чланова ПОКС,
9. Ако је повреда обавезе извршена злонамерно или из користољубља односно
ради прибаљања противправне имовинске користи, односно ма какве друге
користи,
10.Ако је повреда обавезе извршена непридржавањем одлуке донете у ПОКС,
11.Ако из начина извршења повреде и из околности случаја произилази нелојалан
однос прека ПОКС и циљевима ПОКС.
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 13.
Дисциплински поступак се спроводи као: Претходни дисциплински поступак,
првостепени дисциплински поступак и другостепени дисциплински поступак.
Дисциплински органи су :
 у претходном дисциплинском поступку : Генерални секретар,
 у првостепеном дисциплинском поступку - Дисциплинска комисија,
 у другостепеном дисциплинском поступку - Управни одбор ПОКС.
Дисциплински органи у току дисциплинсклог поступак могу ангажовати ради
пружања стручне помоћи стручно лице правне или друге потребне струке у зависности
од врсте и околности учињене повреде.
Члан 14.
Дисциплински органи и лица у дисциплинском поступку опште у писаном или
усменом облику, на брз и ефикасан начин, али тако да се омогући правна сигурност и
економичност поступка.
Општење у писаном облику подразумева општење електронским путем, ако се лице из
дисциплинског поступка претходно сагласи са тиме и потврди мејл адресу за
електронску комуникацију, или препоручено поштом, уколико лице нема могућности
за електронску комуникацију, уз обавезну потврду адресе за пријем препоручених
писмена од стране лица у поступку.
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Уколико се општење обавља електронским путем, даном пријема документа сматраће
се дан слања.
Уколико се општење води у усменом облику о истом ће бити сачињен Записник, чију
садржину потврђују потписом обе стране. Лицу из поступка уручује се примерак
Записника.
Члан 15.
Претходни дисциплински поступак у коме се извиђају чињенице и прикупљају докази
спроводи на основу свог сазнања или писмене пријаве Генерални секретар, односно
друго лице које он ангажује.
Лице овлашћено за вођење претходног дисциплинског поступка овлашћено је да узима
писмене изјаве спортиста, спортских радника и чланова ПОКС о учињеној
дисциплинској повреди.
Лице овлашћено за вођење претходног дисциплинског поступка овлашћено је да
предлаже Дисциплинској комисији дисциплинску меру која се односи на спортисте,
спортске раднике и чланове ПОКС.
У изузетним случајевима када природа повреде то налаже, лице овлашћено за вођење
претходног дисциплинског поступка овлашћено је да одлучује о дисциплинским
мерама и без претходно донетог решења о покретању дисциплинског поступка, с тим
да је дужно да у року од 3 дана од доношења решења о дисциплинској мери исту
достави на верификацију дисциплинској комисији.
Против решења о дисциплинској мери дозвољен је приговор у року од 3 дана од дана
пријема дисциплинској комисији који не задржава извршење решења.
Члан 16.
У првом степену дисциплински поступак спроводи трочлана Дисциплинска комисија
образована од стране Управног одбора ПОКС.
Дисциплинска комисија ради на основу писменог извештаја и предлога за даље
поступање овлашћеног лица које је спровело претходни поступак.
Дисциплинска комисија је дужна да на његов писмени захтев саслуша спортисту,
спортског радника или члана ПОКС против кога се води дисциплински поступак.
Члан 17.
Другостепени дисциплински орган који решава по приговорима на одлуку
дисциплинске Комисије је Управни одбор ПОКС.
Члан 18.
Дисциплински поступак се иницира дисциплинском пријавом која се подноси лицу
овлашћеном за вођење претходног дисциплинског поступка.
Дисциплинску пријаву може поднети сваки члан ПОКС, као и руководиоци у ПОКС,
Председници органа и тела ПОКС који сазнају за извршену повреду дисциплине.

6

ПОКС

По пријему дисциплинске пријаве, у року од 30 дана, председник дисциплинске
комисије покреће дисциплински поступак доносећи писмено решење о спровођењу
претходног дисциплинског поступка ради утврђивања чињеница и прибављања доказа
(узимање изјаве од лица против кога је покренут дисциплински поступак, од сведока,
прибављање доказа, прикупљање чињеница и сл.) или решење о одбацивању пријаве.
Решење из претходног става се, у року од 8 дана од дана доношења, доставља
спортисти, спортском раднику или члану ПОКС чија одговорност се утврђује, са
позивом да у одређени дан и час приступи ради давања изјаве.
Уколико се лице против кога се води Дисциплински поступак неоправдано не одазове
позиву, дисциплински поступак се наставља и без њега.
Члан 19.
На основу спроведених претходних радњи у претходном поступку, овлашћено лице
кад оцени да има места дисциплинској одговорности, за дисциплинску комисију
припрема и доставља писмени извештај о спроведеним радњама који уз све спроведене
и прикупљене материјале доставља Дисциплинској комисији на даље разматрање.
Члан 20.
На основу извештаја из претходног члана, председник Дисциплинске комисије заказује
дисциплинску расправу, на коју писменим позивом, достављеним најмање 8 дана пре
одржавања расправе, позива лице против кога је поднета дисциплинска пријава ради
изношења својих аргумената.
На дисциплинској расправи искључена је јавност.
Лице против кога се води дисциплински поступак мора бити саслушан од стране
Дисциплинске комисије, осим ако се без оправданих разлога не одазове на уредно
достављен позив.
Записници о спроведеним радњама у претходном дисциплинском поступку прочитаће
се на седници Дисциплинске комисије.
Лице против кога се води дисциплински поступак има право да предлаже извођење
појединих доказа.
О извођењу појединих доказа пред Дисциплинском комисијом одлучује Председник
комисије.
Лице против кога се води дисциплински поступак има право да се изјасни о сваком
изведеном доказу, осим ако неоправдано није присутан при извођењу доказа.
Члан 21.
О изјави лица против кога се води дисциплински поступак и о спровођењу других
радњи у дисциплинском поступку, као и о дисциплинској расправи води се записник.
Члан 22.
По спроведеној дисциплинској расправи, Дисциплинска комисија на основу већања и
гласања, доноси већином гласова решење којим лице против кога се води
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дисциплински поступак оглашава одговорним за дисциплински прекршај и изриче
дисциплинску меру или га ослобађа одговорности и обуставља поступак.
По проглашењу одговорности за дисциплински прекршај, писмени отправак решења са
образложењем и поуком о праву на приговор, у року од 8 дана доставља се лицу
против кога је дисциплински поступак вођен .
Члан 23.
Против решења о изреченој дисциплинској мери окривљени има право да, у року од 8
дана од дана пријема, поднесе приговор Управном одбору.
На седницу Управног одбора, када се одлучује по приговору, могу бити позвани
председник Дисциплинске комисије и лице против кога се води дисциплински
поступак.
Одлука Управног одбора донета у другом степену по приговору на решење о изреченој
дисциплинској мери је коначна и извршна у ПОКС.
Члан 24.
Дисциплинске мере се извршавају на следећи начин:
1. Опомена - уручењем писменог отправка решења,
2. Забрана наступања - достављањем решења селектору,
3. Забрана вршења одређене функције - достављањем решења органу ПОКС у
коме лице које је извршило дисциплински прекршај врши функцију,
4. Искључење из ПОКС - брисањем из евиденције чланова и објављивање на
огласној табли.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Овај правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли
ПОКС.
Председник Управног одбора ПОКС

Зоран Мићовић
Да је овај текст Правилника ПОКС објављен
на огласној табли ПОКС дана 11.11.2020. године
те да је ступио на снагу 20.11.2020. године тврди и оверава:
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