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На пснпву Статута Параплимпијскпг кпмитета Србије, Скупщтина ПОКС је на седници
пдржанпј дана 12.02.2021. гпдине, дпнела:

ПРАВИЛНИК
О ЧЛАНСТВУ У ПАРАОЛИМПИЈСКОМ КОМИТЕТУ СРБИЈЕ
Опште одредбе
Члан 1.
ПОКС је дпбрпвпљна, непплитишка, невладина, непрпфитна прганизација заснпвана на
слпбпди удруживаоа, пснпвана и прганизпвана на пснпву Статута Међунарпднпг
параплимпијскпг кпмитета (у даљем тексту МПК) на непдређенп време у пблику
сппртскпг удружеоа у фпрми сппртскпг савеза.
ПОКС има статус надлежнпг наципналнпг сппртскпг савеза у ппгледу пствариваоа
свпјих надлежнпсти утврђених Закпнпм п сппрту Републике Србије.
Члан 2.
Овим Правилникпм се уређују врсте шланпва ПОКС, ппступак ушлаоеоа, нашин и
рпкпви за стицаое статуса шлана и евидентираое шланпва ПОКС.
Члан 3.
ПОКС и оегпви шланпви функципнищу кап јединствен систем сппрта у Републици
Србији.
Чланпви ПОКС у пствариваоу свпјих циљева и задатака сампсталнп уређују свпју
унутращоу прганизацију и рад, дпнпсе и реализују прпграме развпја, прганизују
такмишеоа за кпја су надлежни, и пстварују друге циљеве и задатке утврђене свпјим
планпвима и планпвима ПОКС.
Организација и рад шланпва ПОКС уређује се оихпвим статутима и другим актима, у
складу са закпнпм и сппртским правилима и статутпм ПОКС.
Чланствп у ПОКС не мпже се пренпсити.
Чланпви ПОКС су пбавезни да дисциплински казне лице из свпје надлежнпсти у
слушајевима неппщтпваоа пбавеза из Статута ПОКС.

Phone: +381 (0)11 24 52 479

Fax: +381 (0)11 24 52 479

Email: office@paralympic.rs

Члан 4.
Наципнални грански сппртски савези параплимпијских сппртпва Републике Србије
регистрпвани у складу са Закпнпм п сппрту и припадајућим правилницима и
рещеоима надлежне институције за пбласт сппрта Владе Републике Србије
преппзнати кап грански сппртски савези у пбласти параплимпијскпг сппрта, и кпји
испуоавају услпве за пбављаое сппртских активнпсти и делатнпсти прпписане
Закпнпм п сппрту удружују се, ради уређиваоа питаоа пд заједнишкпг интереса у
параплимијскпм сппрту, ппсебнп ради развпја и защтите Параплимпијскпг ппкрета у
Србији, у складу са Статутпм МПК, ради пбављаоа ппслпва кпјима се пбезбеђују
услпви за: праћеое, развпј и унапређеое параплимпијскпг сппрта и сппрта пспба са
инвалидитетпм уппщте, прганизацију и пдржаваое међунарпдних сппртских
такмишеоа кпја су у надлежнпсти МПК и других међунарпдних сппртских прганизација
у кпје је ПОКС ушлаоен, пствариваоа међудржавне и међунарпдне сппртске сарадое
и реализације прпграма и прпјеката из пбласти параплимпијскпг сппрта кпји су пд
ппщтег интереса за Републику Србију, кап и друге ппслпве у складу са Закпнпм п
сппрту Републике Србије.
Ппсебни задаци ПОКС:
1) у свпје име предлаже гпдищое и ппсебне прпграме кпјима се пстварује ппщти
интерес у пбласти сппрта и прикупља пд свпјих сталних шланпва (надлежних
наципналних гранских сппртских савеза параплимпијских сппртпва) и у оихпвп име
предлаже гпдищое и ппсебне прпграме кпјима се пстварује ппщти интерес у пбласти
сппрта;
2) ушествује у раду струшних кпмисија кпје врще евалуацију прпграма кпји се
финансирају у складу са Закпнпм п сппрту;
3) даје мищљеое на акт министра кпјим се утврђују наципнални грански сппртски
савези шији се прпграми финансирају из бучета Републике Србије, сппртске гране и
сппртски пбјекти пд знашаја за Републику Србију;
4) ушествује у раду кпмисије за припрему категпризације сппртпва, сппртиста и
сппртских струшоака и врщи рангираое;
5) израда струшнпг мищљеоа - да ли нека активнпст, пднпснп делатнпст спада у
сппртску активнпст, пднпснп сппртску делатнпст и кпјпј сппртскпј дисциплини и
сппртскпј грани, пднпснп пбласти припада, кап и кпји међунарпдни сппртски савез
има статус надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза у складу са Закпнпм п сппрту;
6) ушествује у раду Управнпг пдбпра Републишкпг завпда за сппрт и медицину сппрта
Републике Србије;
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ПОКС мпже примити у редпвнп шланствп самп један грански савез за сваки сппрт кпји
је на прпграму Параплимпијских игара акп Статутпм ПОКС за ппједини слушај није
другашије пдређенп.
Чланпви ПОКС без права гласа у Скупщтини су клубпви у сппртским гранама за кпје је
ПОКС Правилникпм п надлежним наципналним сппртским савезима за сппртске гране
и пбласти сппрта у Републици Србији преппзнат кап надлежан наципнални сппртски
савез. Ови клубпви су, дп псниваоа, преппзнаваоа и признаваоа наципналнпг
гранскпг сппртскпг савеза у кпји би били ушлаоени, пкупљени у секције за сппртске
гране у кпје делегирају свпје представнике и на тај нашин пстварују свпја права и
пбавезе. Рад пвих секција је регулисан ппсебним правилницима.
Врсте чланова
Члан 5.
ПОКС има следеће врсте шланпва:
- редпвне шланпве;
- ппсредне шланпве;
- ппмажуће шланпве;
- заслужне шланпве;
- ппшасне шланпве.
Члан 6.
Редпвни шланпви ПОКС мпгу ппстати наципнални грански сппртски савези
параплимпијских сппртпва Републике Србије регистрпвани у складу са Закпнпм п
сппрту и припадајућим правилницима и рещеоима надлежне институције за пбласт
сппрта Владе Републике Србије преппзнати кап грански сппртски савези у пбласти
параплимпијскпг сппрта.
Организација из става 1. пвпг шлана мпже ппстати шлан ПОКС:
1. Акп оени циљеви пдгпварају циљевима ПОКС;
2. Акп је статут прганизације у складу са Статутпм ПОКС;
3. Акп испуоава закпнпм и ппдзакпнским актима кап и ппщтим актима ПОКС
прпписане услпве за пбављаое сппртских активнпсти и делатнпсти;
4. Акп прилпжи писану изјаву да у пптпунпсти прихвата Статут и ппщте акте ПОКС
и надлежнпст сталнпг сппртскпг арбитражнпг суда при Олимпијскпм кпмитету
Србије (у даљем тексту: Арбитражни суд) за кпнашнп рещаваое свих сппрпва
кпји настану при пствариваоу права и испуоаваоу пбавеза из шланства у ПОКС;
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5. Акп је пстварила кпнтинуирану активнпст у трајаоу пд најмаое 2 гпдине на
пствариваоу сппствених прпграмских циљева у пбласти параплимпијскпг
сппрта.
Редпвни шланпви ПОКС мпгу ппстати клубпви и удружеоа у пбласти сппрта пднпснп
прганизаципне јединица ПОКС у кпјима су удружени, акп су:
1.
2.
3.
4.

Регистрпвани у складу са Закпнпм;
Акп оихпви циљеви пдгпварају циљевима ПОКС;
акп је статут прганизације у складу са Статутпм ПОКС;
акп испуоавају закпнпм и ппдзакпнским актима кап и ппщтим актима ПОКС
прпписане услпве за пбављаое сппртских активнпсти и делатнпсти;
5. акп прилпже писану изјаву да у пптпунпсти прихвата Статут и ппщте акте
ПОКС и надлежнпст сталнпг сппртскпг арбитражнпг суда при Олимпијскпм
кпмитету Србије (у даљем тексту: Арбитражни суд) за кпнашнп рещаваое
свих сппрпва кпји настану при пствариваоу права и испуоаваоу пбавеза из
шланства у ПОКС;
Ппсредни шланпви ПОКС су физишка и правна лица:
 прекп прганизација кпје су редпвни шланпви ПОКС у шију надлежнпст улазе;
 прекп шланства у прганима и радним телима ПОКС или шланпва ПОКС;
 прекп заппслеоа, струшнпг ангажпваоа или врщеоа службених дужнпсти у
ПОКС или у шланпвима ПОКС.
Ппмажући шлан мпже ппстати свака прганизација:
 кпја је регистрпвана у складу са закпнпм;
 кпја жели да ппмаже пствариваое циљева ПОКС;
 акп прилпжи писану изјаву да у пптпунпсти прихвата Статут и ппщте акте ПОКС.
Ппмажући шлан нема правп гласа у Скупщтини ПОКС.
За заслужнпг шлана мпже бити, пдлукпм Скупщтине ПОКС, именпванп свакп лице кпје,
у дужем временскпм перипду, а најмаое 10 гпдина, ппстиже врхунске резултате у
пбласти параплимпијскпг сппрта.
За ппшаснпг шлана мпже бити, пдлукпм Скупщтине ПОКС, именпванп свакп лице кпје, у
дужем временскпм перипду, а најмаое 10 гпдина, има ппсебне заслуге за рад ПОКС
или шије шланствп у ПОКС је пд ппсебнпг интереса за пствариваое циљева ПОКС.
Сваки неппсредни шлан ПОКС и прган ПОКС мпже дати иницијативу или предлпг да се
пдређенп лице именује за заслужнпг или ппшаснпг шлана ПОКС.
Сви неппсредни и ппсредни шланпви ПОКС сматрају се лицима у надлежнпсти ПОКС.
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Члан 7.
Свака сппртска прганизација (у даљем тексту „прганизација“ или „мплилац“) и другп
правнп лица регистрпванп у складу са прпписима Републике Србије и кпје испуоава
закпнпм предвиђене услпве, испуоава услпве пдређене Статутпм ПОКС, услпве из
пвпг Правилника, а свпјим Статутпм, ппщтим актима, радпм и делпваоем није у
супрптнпсти са Статутпм ПОКС, ппщтим актима ПОКС, пдлукама пргана ПОКС и
друщтвенпм, наципналнпм и међунарпднпм сппртскпм улпгпм, угледпм и статуспм
ПОКС, кпја није щтетила и/или не щтети ПОКС, има мпгућнпст да се ушлани у ПОКС.
Свака прганизација пбухваћена пвим Правилникпм дужна је да у пптпунпсти ппщтује
Статут ПОКС, ппщта акта ПОКС, пдлуке пргана ПОКС и да у пптпунпсти уважава и
ппщтује друщтвену, наципналну и међунарпдну сппртску улпгу, углед и статус ПОКС.
Неппзнаваое пдредби Статута ПОКС, ппщтих аката ПОКС, Правилника п шланству у
ПОКС, пдлуке пргана ПОКС, друщтвене, наципналне и међунарпдне сппртске улпге,
угледа и статуса ПОКС, прганизацију не пслпбађа пдгпвпрнпсти.
Заступник прганизације кпји пп рещеоу заступа прганизацију, мпралнп, материјалнп и
кривишнп пдгпвара за истинитпст ппдатака дпстављених ПОКС.
Организација и заступник су сплидарнп пдгпвпрни за сва шиоеоа свпјих шланпва,
сппртиста такмишара, сппртских струшоака, струшоака у сппрту, рекреативаца и других
лица ппвезаних са прганизацијпм или ангажпваних у прганизацији.
ПОКС не пдгпвара за мпгућу щтету насталу услед дпстављаоа неташних ппдатака и
непптпуне дпкументације.
Члан 8.
У ПОКС се мпже ушланити прганизација или деп прганизације кпја није шлан друге
прганизације кпја је пп пдредбама свпг Статута, пдредбама свпјих ппщтих аката,
пдлукама пргана и делпваоем у супрптнпсти са ПОКС.
Поступак пријема у чланство
Члан 9.
Статус шлана ПОКС мпже да пствари сппртска прганизација кпја испуоава Закпнпм п
сппрту и ппдзакпнским актима, услпве за пбављаое сппртских активнпсти и
делатнпсти.
У складу са тим:
a) Грански сппртски савез треба:
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1) Да је директнп или ппсреднп ушлаоен у међунарпдне сппртске федерације кпје
су надлежне за сппртпве пбухваћене прпгрампм Параплимпијских игара.
2) Да је дп пријема пстварип кпнтинуирану активнпст у трајаоу пд најмаое 2
гпдине на пствариваоу сппствених прпграмских циљева у пбласти
параплимпијскпг сппрта;
3) Укпликп је грански сппртски савез пдгпварајућим правилникпм државнпг
пргана надлежнпг за сппрт преппзнат кап надлежан и за плимпијску и за
параплимпијску грану сппрта, мпра да има прганизаципну јединицу за
параплимпијски сппрт, а у Скупщтини ПОКС треба да га представља лице
делегиранп пд стране те прганизаципне јединице за параплимпијски сппрт;
4) Да је у свим свпјим сегментима рада усклађен са Закпнпм п сппрту и
припадајућим правилницима;
5) Да има пбезбеђен пдгпварајући прпстпр, пднпснп сппртске пбјекте и сппртску
ппрему;
6) Да има пдгпварајућу унутращоу прганизацију и финансијска средства;
7) Да псигура безбеднпст сппртиста и других ушесника при пбављаоу сппртских
активнпсти и делатнпсти;
8) Да је пдржап најмаое једнп државнп првенствп кпје испуоава критеријуме да
сппртисти и сппртски струшоаци кпји су ушествпвали на оему мпгу да буду
категприсани на пснпву критеријума прпписаних пдгпварајућим Правилникпм п
рангираоу сппртиста и сппртских струшоака прпписаним пд стране државнпг
пргана надлежнпг за сппрт.
б) Клубпви ушлаоени у прганизаципне јединице ПОКС мпрају да имају:
1) ушлаоене или угпвпрпм ангажпване сппртисте;
2) ангажпване сппртске струшоаке кпји имају дпзвплу за рад;
3) пбезбеђен пдгпварајући прпстпр, пднпснп сппртске пбјекте и сппртску ппрему;
4) пдгпварајућу унутращоу прганизацију и финансијска средства, акп ушествује у
сппртским такмишеоима;
5) псигурану безбеднпст сппртиста и других ушесника при пбављаоу сппртских
активнпсти и делатнпст.
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Члан 10.
Мплба за пријем у шланствп ПОКС ппднпси се у писанпј фпрми Управнпм пдбпру
ПОКС.
Уз мплбу за пријем у шланствп прилаже се:
1. Одлука Скупщтине п удруживаоу у Параплимпијски кпмитет Србије;
2. Кппију свпг важећег Статута;
3. Кппију Рещеоа п упису у регистар кпд надлежнпг државнпг пргана (АПР);
4. Пппуоен пбразац - Упитник за упис у Коигу шланпва Параплимпијскпг кпмитета
Србије;
5. Изјава п прихватаоу Статута и ппщтих аката Параплимпијскпг кпмитета Србије;
6. Изјава п прихватаоу надлежнпсти сталнпг сппртскпг арбитражнпг суда при
Олимпијскпм кпмитету Србије за кпнашнп рещаваое свих сппрпва кпји настану
при пствариваоу права и испуоаваоу пбавеза из шланства у Параплимпијскпм
кпмитету Србије;
7. Списак шланпва;
8. Дпкази п испуоенпсти других услпва за пријем у шланствп у складу са Статутпм
ПОКС и пвим Правилникпм.
О испуоенпсти услпва за пријем у шланствп ПОКС пдлушује Управни пдбпр ПОКС у рпку
пд 60 дана пд дана ппднпщеоа уредне мплбе.
О пријему у шланствп ПОКС наципналних гранских сппртских савеза пдлушује
Скупщтина ПОКС.
О пријему у шланствп прганизаципних јединица ПОКС клубпва и удружеоа у пбласти
сппрта пдлушује Управни пдбпр ПОКС у рпку пд 60 дана пд дана ппднпщеоа уредне
мплбе.
Мплба за пријем у шланствп мпже се пдбити самп укпликп ппднпсилац мплбе не
испуоава услпве из Закпна п сппрту и ппдзакпнских аката, Статута ПОКС или пвпг
правилника или укпликп није дпстављена пптребна дпкументација.
У слушају да ппднпсилац испуоава услпве за пријем у шланствп а није дпставип уз
мплбу сву пптребну дпкументацију Управни пдбпр ПОКС пбавещтава ппднпсипца
мплбе п дпкументима кпја је пптребнп прилпжити у рпку пд 7 дана пд пријема
пбавещтеоа. Укпликп ппднпсилац мплбе не дпстави пптребну дпкументацију у
предвиђенпм рпку , мплба за пријем ће бити пдбијена.
У слушају пдбијаоа мплбе за пријем у шланствп, ппднпсилац мплбе мпже ппднети
жалбу Скупщтини ПОКС у рпку пд 30 дана пд дана пријема Одлуке Управнпг пдбпра.

7

Скупщтина ПОКС пдлуку п жалби дпнпси на првпј нареднпј седници и оена пдлука је
кпнашна.
У слушају да је прихваћена мплба за пријем у шланствп, ппднпсилац мплбе је дужан да
пптпище приступницу ПОКС у супрптнпм се сматра да је пдустап пд шланства у ПОКС.
Права шлана ПОКС се пстварују пд дана дпнпщеоа пдлуке Скупщтине, пднпснп
Управнпг пдбпра, п пријему у шланствп.
Дпкументација се дпставља ПОКС


лишнп, на званишну адресу:
Параплимпијски кпмитет Србије, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Бепград
(канцеларије 164 и 166)



ппщтпм на адресу:
Параплимпијски кпмитет Србије, Ппщтански преградак 20, 11198 Бепград 123

Деп пптребне дпкументације кпја се мпже дпставити електрпнскпм ппщтпм дпставља
се на адресу за електрпнску ппщту ПОКС: office@paralympic.rs
Дпкументација кпја је другашије дпстављена, кпја је некпмплетна или је дпстављена на
друге адресе неће се узимати у разматраое.
Члан 11.
Сппртска прганизација мпже ушествпвати у сппртским такмишеоима кпја прганизује
ПОКС укпликп је ушлаоена, пднпснп акп је регистрпвана у ПОКС и акп испуоава услпве
у складу са Закпнпм.
Права и обавезе чланова
Члан 12.
Члан ПОКС има правп да:
 правп да ушествују у свим активнпстима ПОКС и да дају предлпге пп свим
питаоима у ПОКС;
 правп да бирају и да буду бирани у пргане ПОКС, и да ушествују у оихпвпм
раду;
 предлажу сппртисте и екипе за ушещће на Параплимпијским играма и другим
пдгпварајућим сппртским такмишеоима, на пснпву критеријума надлежних
пргана ПОКС;
 правп ушещћа у свим активнпстима ПОКС;
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кпристи ппмпћ, ппдрщку и услуге ПОКС, у мери кпја не щтети интересима
других шланпва ПОКС;
да ушествују у прпцесу реализације прпграма ПОКС.

Обавезе шланпва ПОКС су:


да ппщтују и примеоују Закпн п сппрту, пдгпварајуће правилнике прпписане пд
надлежнпг државнпг пргана за сппрт и правила и нпрмативна акта ПОКС;



да у пптпунпсти ппщтује сва свпја ппщта акта;



да пбезбеди јавнпст свпг рада, у складу са закпнпм и свпјим статутпм;



да пбјективнп инфпрмище шланствп и јавнпст п свпм раду и активнпстима;



да усагласи свпј статут и друга ппщта акта са закпнпм, сппртским правилима
ПОКС, Статутпм и другим ппщтим актима ПОКС;



да изврщава правнпснажне пдлуке државних пргана, пргана ПОКС и
Арбитражнпг суда Олимпијскпг кпмитета Србије;



да шува углед ПОКС;



да у кпнтинуитету у сарадои са ПОКС пбезбеђују квалитетан и динамишан
развпј сппрта за кпји су надлежни на целпј теритприји државе, и интензивнп
раде на ппстизаоу щтп бпљих резултата, какп сппртских такп и прганизаципних;



да дпстављају ПОКС детаљни прпграм и календар акција за свпје сппртпве за
наредну гпдину на нашин какп тп захтева ПОКС;



да ппщтују календар активнпсти и такмишеоа ПОКС;



да на време, у назнашенпм рпку и у захтеванпј фпрми дпстављају ПОКС
предлпге пп свим питаоима;



да предлажу критеријуме за све врсте категпризација и прпмпција кпји се
пднпсе на оихпв сппрт;



да дпставе свпј Статут ПОКС-у;



да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд петнаест дана пд дана усвајаоа,
пднпснп дпнпщеоа пдлуке, пбавести ПОКС п усвајаоу нпвпг статута или
изменама и дппунама свпг статута, уз дпстављаое прешищћенпг примерка
статута, пдржанпј Скупщтини и избпру пргана и лица пвлащћенпг за заступаое;



да прате рад свпјих представника у прганима ПОКС, кап и да предлажу и
пппзивају свпје представнике у прганима ПОКС;
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да ПОКС-у у рпку и на за тп предвиђен нашин дпстављају пстварене сппртске
резултате у земљи и инпстранству кап и резултате и ефекте пдржаних акција и
изведених прпграма;



да сарађује са другим шланпвима ПОКС и у пднпсима са оима ппщтује сппртске
и етишке принципе;



да прекп Генералнпг секретара ПОКС пдржавају редпвну и сталну кпмуникацију
са ПОКС, а нарпшитп да благпвременп пдгпвпре на све званишне захтеве ПОКС;



да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд седам дана пд дана дпнпщеоа пдлуке
кпјпм се утише на пствариваое надлежнпсти ПОКС или рад пргана и тела ПОКС
у складу са Статутпм ПОКС, пбавести ПОКС п тпј пдлуци, уз дпстављаое текста
пдлуке;



да пбезбеди у пквирима свпје надлежнпсти да се деца не излажу сппртским
активнпстима и физишким вежбаоима кпја мпгу да угрпзе или ппгпрщају
оихпвп здравственп стаое или да негативнп утишу на психп спцијални и
мптпришки развпј или пбразпваое деце.
Евиденције и потврда о чланству
Члан 13.

ПОКС впди евиденцију свпјих шланпва (коига шланпва) и друге базишне евиденције, у
складу са Закпнпм п сппрту и Правилникпм п впђеоу Коиге шланпва.
Ради прганизпванпг и систематскпг праћеоа стаоа у параплимпијскпм спрту и
дугпрпшнпг планираоа оегпвпг развпја ПОКС впди следеће евиденције:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

категприсаних сппртиста, такмишара и рекреативаца;
предузетника у параплимпијскпм сппрту;
сппртских прганизација у параплимпијскпм сппрту;
сппртских струшоака и струшоака у параплимпијскпм сппрту;
сппртских пбјеката кпји су у функцији параплимпијскпг сппрта;
сппртских приредаба праганизпваних у Републици Србији у
пбласти
параплимпијскпг сппрта;
7) резултата кпје су пстварили сппртисти и репрезентација у параплимпијскпм
сппрту;
8) ппвреда врхунских сппртиста и нашина оихпвпг лешеоа.
Свака сппртска прганизација шлан ПОКС у пбавези је да ПОКС дпставља ппдатке из
свпје прганизације, наведене у претхпднпм ставу пвпг шлана.
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Свака сппртска прганизација шланица ПОКС дпбија пд ПОКС пптврду п шланству кпју је
дужна да истакне у свпјим ппслпвним прпстпријама.
Престанак чланства
Члан 14.
Чланствп у ПОКС гаси се престанкпм рада, иступаоем или искљушеоем.
Престанак рада шлана ПОКС утврђује се на пснпву пдлуке надлежнпг државнпг пргана
кпјпм је шлан брисан из пдгпварајућег регистра.
Од ппкретаоа ппступка ликвидације или стешаја па дп престанка рада, шлану ПОКС су
суспендпвана права и пбавезе у ПОКС.
Иступаое из ПОКС мпгуће је самп на пснпву писмене изјаве шлана ПОКС п иступаоу из
ПОКС дате на пснпву пунпважне пдлуке надлежнпг пргана шлана ПОКС, уз птказни рпк
пд месец дана.
Окпншаоем шланства гасе се сви захтеви из шланскпг пднпса, псим захтева ПОКС на
измиреое свих пбавеза према ПОКС и/или шланпвима ПОКС.
Престанкпм свпјства шлана ПОКС престаје и мандат представницима шлана у прганима
и радним телима ПОКС. Престанкпм свпјства шлана ПОКС престаје и правп ушещћа у
активнпстима у прганизацији ПОКС.
Члан 15.
На крају сваке гпдине ПОКС утврђује да ли је некп пд оегпвих шланпва престап да
испуоава услпве за пбављаое сппртских активнпсти и делатнпсти у сппрту у складу са
Закпнпм п сппрту и шланпм 9. пвпг Правилника.
Прпверу испуоенпсти услпва предвиђених Закпнпм и Правилникпм врщи трпшлана
Кпмисија кпју именује Управни пдбпр. Кпмисија п свпм раду и прпвери испуоенпсти
услпва сашиоава записник кпји дпставља Управнп пдбпру на увид.
Укпликп се утврди да је некп пд шланпва престап да испуоава услпве наведене у шлану
9. пвпг Правилника таквим прганизацијама статус шланства у ПОКС се замрзава дп
испуоаваоа услпва из шлана 9. пвпг Правилника.
Акп неки шлан две гпдине за редпм не испуоава услпве наведене у шлану 9. пвпг
Правилника Управни пдбпр ПОКС ппкреће ппступак за изрицаое дисциплинске мере
искљушеоа из ПОКС.
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Члан 16.
Данпм ступаоа на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п шланству у
Параплимпијски кпмитет Србије усвпјен на седници Управнпг пдбпра дана 24.04.2017.
гпдине.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу истекпм псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј
табли ПОКС пд када се примеоује а за оегпвп тумашеое надлежан је Управни пдбпр
ПОКС.

Председник Скупштине ПОКС
Зоран Мићовић

Да је овај текст Правилника ПОКС
објављен на огласној табли ПОКС
дана 05.04.2021. године те да је
ступио на снагу дана 14.04.2021.
године тврди и оверава
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