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У Београду, дана 12.01.2021. године
Број 11/2021
На основу члан 36. став 3. а у вези става 1. и 2. истог члана и члана 18. став 2. Статута
Параолимпијског комитета Србије, Управни одбор Параолимпијског комитета Србије
доноси следеће:
РЕШЕЊЕ
Утврђује се да Скупштина Параолимпијског комитета Србије у 2021. години има 29
делегата.
Број делегата Скупштине ПОКС утврђује се за период 01.01. до 31.12.2021. године.
Табела – списак чланова Скупштине ПОКС чини саставни део овог Решења.
Образложење:
Чланом 36. став 3. Статута ПОКС прописано је да број чланова Скупштине утврђује
Управни одбор једном годишње и то 01. јануара за текућу годину уважавајући
резултате који су спортисти постигли претходне године и Решење о утврђеном броју
делегата објављује се на сајту ПОКС-а.
Ценећи члан 36. став 1. и 4. утврђено је да Скупштину ПОКС чине представници
спортских организација учлањених у ПОКС, спортисти освајачи медаља на ПОИ у
претходна два параолимпијска циклуса и председник ПОКС.
Утврђено је да је у ПОКС учлањено 7 националних гранских савеза и да у претходна
два параолимпијска циклуса имамо 5 освајача медаља на ПОИ и то Златко Кеслер,
Борислава Перић Ранковић, Нада Матић, Митар Паликућа и Ласло Шурањи.
Према оствареним резултатима у складу са чланом 36. став 2. Статута ПОКС спортски
савези учлањени у ПОКС су рангирани и додељен им је одговарајући број гласова.
Тако су Инвалидски стрељачки савез Србије и Стонотениски савез особа са
инвалидитетом рангирани као савези 1. категорије и додељено им је по 7 гласова.
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Теквондо асоцијација Србије рангирана је као савез 2. категорије и додељено им је 5
гласова, уз напомену да представници у Скупштини ПОКС за паратеквондо морају
бити делегирани од стране организационе јединице за паратеквондо у складу са
чланом 18. став 2. Статута ПОКС.
Парастреличарски савез Србије, Савез седеће одбојке инвалида Србије, Бициклистички
савез особа са инвалидитетом Србије и Савез кошаркаша у колицима Србије
рангирани су као савези 4. категорије и додељен им је по 1 глас у Скупштини ПОКС у
складу са Статутом.
Ценећи наведено Управни одбор утврдио је као у диспозитиву Решења.

Председник Управног одбора ПОКС

Зоран Мићовић

Напомена:



Објавити Решење уз Списак чланова на сајту ПОКС
Доставити Решење и Списак чланова савезима и освајачима медаља
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