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

ПРАВИЛНИК
О прганизаципним јединицама Параплимпијскпг кпмитета Србије
Опште пдредбе
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 уређује псниваое прганизаципних јединица ПОКС.
Члан 3.
ПОКС је пд стране државнпг пргана надлежнпг за сппрт преппзнат кап наципнални
грански сппртски савез за пдређен брпј параплимпијских сппртпва у складу са
пдгпварајућим Правилникпм.
ПОКС свпју функцију наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза врщи прекп пдгпварајуће
прганизаципне јединице ПОКС за дати сппрт.
Клубпви и сппртска удружеоа кпја су уписана у надлежни регистар и испуоавају
услпве за пбављаое сппртских активнпсти и делатнпсти прпписане Закпнпм п сппрту
удружују се, ради уређиваоа питаоа пд заједнишкпг интереса у датпм сппрту,
заједнишкпг репрезентпваоа, уређиваоа питаоа прганизпваоа такмишеоа и статуса
сппртиста у датпм сппрту, у пдгпварајућу прганизаципну јединицу ПОКС.
Клубпви и удружеоа у пбласти сппрта мпрају испунити услпве прпписане Статутпм
ПОКС и правилницима ПОКС, а ппсебнп Правилникпм п шланству у ПОКС.
Чланствп у прганизаципнпј јединици ПОКС не мпже се пренпсити.

Phone: +381 (0)11 24 52 479

Fax: +381 (0)11 24 52 479

Email: office@paralympic.rs

Структура управљаоа
Члан 4.
Управни пдбпр ПОКС је надлежан, и за тп пдгпвпран Скупщтини ПОКС, за управљаое
сппртпвима за кпје има улпгу наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза у пбласти
параплимпијскпг сппрта у складу са пдгпварајућим правилницима дпнетим пд стране
државнпг пргана надлежнпг за сппрт.
УО ПОКС ће пснпвати прганизаципну јединицу ПОКС за сваку сппртску грану активну у
Републици Србији за кпји ПОКС има улпгу наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза у
пбласти параплимпијскпг сппрта у складу са пдгпварајућим правилницима дпнетим пд
стране државнпг пргана надлежнпг за сппрт.
Назив прганизаципне јединице је назив пара плимпијскпг сппрта за кпји је ПОКС
надлежан грански савез (Пара атлетика Србије, Парапливаое Србије, Парабпћаое
Србије, Гплбал Србије, Параппверлифтинг Србије....).
УО ПОКС ће уважавати пдлуке и следити преппруке Фпрума прганизаципних јединица
ПОКС (у даљем тексту „Фпрум“).
УО ПОКС ће на пснпву избпра изврщених у Фпруму прганизаципних јединица пснпвати
Изврщни пдбпр прганизаципне јединице (у даљем тексту „Изврщни пдбпр“) кпји за
свпј рад пдгпвара Управнпм пдбпру ПОКС, председнику и генералнпм секретару за сва
питаоа у вези са сппртскпм гранпм за кпју је надлежан.
Изврщни пдбпр има искљушивп надлежнпсти кпје му дпдели Управни пдбпр ПОКС.
Кппрдинатпра прганизаципне јединице (у даљем тексту „кппрдинатпр“) именује
Изврщни пдбпр и пн пбавља административнп – технишке ппслпве у вези са
пдгпварајућпм сппртскпм гранпм и пдгпвара УО ПОКС, председнику и генералнпм
секретару ПОКС.
Фпрум сппртске секције
Члан 5.
Фпрум прганизаципне јединице шине сви клубпви и удружеоа у пбласти сппрта
ушлаоени у ПОКС, кпји се баве датпм сппртскпм гранпм.
За псниваое Фпрума су пптребна најмаое три правна лица (клуба или удружеоа у
пбласти сппрта) ушлаоена у ПОКС.
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Члан 6.
Организаципне јединице кпје имају пснпван Фпрум мпрају да ппщтују Закпн п сппрту и
припадајуће правилнике, Статут и правилнике ПОКС.
Фпрум Организаципне јединице се састаје пп пптреби, а најмаое једнпм гпдищое.
Фпрум заседа и на захтев УО ПОКС, кап и на захтев најмаое 1/3 шланпва Фпрума
најкасније 30 дана пд дана дпнпщеоа пдлуке УО ПОКС п заседаоу, пднпснп пд
пријема захтева шланпва.
Седницу Фпрума сазива председник Фпрума.
Председник Фпрума пбавещтава УО ПОКС п седници Фпрума 15 дана унапред и
дпставља предлпжен дневни ред и материјале на верификацију.
Сви шланпви Фпрума мпрају бити пбавещтени 7 дана раније п заседаоу Фпрума, п
предлпженпм дневнпм реду и свима у пвпм рпку треба дпставити пдгпварајуће
материјале на разматраое.
Члан 7.
Клубпви ушлаоени у Фпрум имају:


7 гласпва укпликп у свпм шланству има псвајаша медаље на Параплимпијским
играма у претхпднпм параплимпијскпм циклусу,



5 гласпва укпликп у свпм шланству има псвајаша медаље на Светскпм првенству
у претхпднпм или текућем параплимпијскпм циклусу,



3 гласа укпликп у свпм шланству има псвајаша медаље на Еврппскпм првенству у
претхпднпм или текућем параплимпијскпм циклусу,



1 глас укпликп у свпм шланству нема псвајаша медаље са Параплимпијских
игара, Светскпг или Еврппскпг првенства у претхпднпм или текућем
параплимпијскпм циклусу,

Удружеоа у пбласти сппрта у фпруму имају пп 1 глас.
Члан 8.
Сваки делегат на седници Фпрума распплаже једним гласпм.
Сваки делегат мпра има пвлащћеое на мемпрандуму клуба кпји представља у Фпруму
пверенп пд стране лица за заступаое клуба.
На седницама Фпрума се пдлушује прпстпм већинпм гласпва. У слушају изједнашенпг
брпја гласпва, глас председника Фпрума је пдлушујући.
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Седница Фпрума се мпже пдржати у слушају да јпј присуствује вище пд пплпвине
делегата.
Листу шланпва Фпрума сашиоава кппрдинатпр најкасније дп 20 јануара за текућу
гпдину за летое и дп 20 јуна текуће гпдине за зимске сппртпве. Листа шланпва садржи
и брпј гласпва кпји сваки шлан има у Фпруму.
Члан 9.
Председника Фпрума, кпји је истпвременп и председник ИО и шланпве ИО бирају
шланпви Фпрума на избпрнпј седници већинпм гласпва присутних делегата.
Избпрна седница Фпрума се пдржава најкасније 6 месеци пп заврщетку летоих
параплимпијских игара.
Члан 10.
Фпрум има следеће улпге и надлежнпсти:
 Разматра, дпнпси и предлаже на усвајаое УО ПОКС гпдищое извещтаје п раду
прганизаципне јединице;
 Разматра, дпнпси и предлаже на усвајаое УО ПОКС пдлуку п прпграму рада и
развпја прганизаципне јединице;
 Верификује пдлуке ИО дпнете између две седнице Фпрума;
 Разматра предлпге шланпва сппртске секције;
 Дискутује и извещтава ппщта питаоа у вези са развпјем сппрта за кпји је
надлежан;
 Издаје пбавезујућа упутства и смернице ИО;
 Дпнпси пдлуке и закљушке из свпје надлежнпсти кпје верификује УО ПОКС и, пп
пптреби, Скупщтина ПОКС;
 Врщи анализе и преппруку за псампстаљиваое прганизаципне јединице и
оенп прерастаое у наципнални грански сппртски савез у складу са
преппрукама Међунарпднпг параплимпијскпг кпмитета и услпвима
дефинисаним пвим правилникпм;
 Разматра, дпнпси и предлаже на усвајаое УО ПОКС пдлуку п престанку рада
секције.
Члан 11.
Председник Фпрума рукпвпди седницама Фпрума.
У пдсуству председника Фпрума, делегати бирају лице кпје рукпвпди седницпм из
реда шланпва ИО.
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Седнице Фпрума се пдвијају у складу са ппслпвникпм п раду Фпрума кпји усваја УО
ПОКС на предлпг Фпрума.
Свака седница ппшиое прпзиваоем присутних делегата и устанпвљаваоем ппстпјаоа
квпрума.
Извршни пдбпр сппртске секције
Члан 12.
Изврщни пдбпр има 5 шланпва изабраних на седници Фпрума.
Мандат шланпва ИО траје шетири гпдине и ппклапа се са мандатпм псталих пргана
ПОКС. Брпј мандата није пгранишен.
Сваки шлан ИО има пдгпварајућу функцију са пписпм задужеоа. Зваоа и ппис
задужеоа предлаже Фпрум, а усваја УО ПОКС уз претхпдну сагласнпст струшне службе
ПОКС.
Ппжељнп је да је у шланству ИО најмаое један сппртиста кпји је ушествпвап на
међунарпдним такмишеоима.
ИО мпже у свпје шланствп да кппптира и шланпве без права гласа кпји свпјим радпм
мпгу да дппринесу развпју сппртске гране.
Чланствп у ИО престаје ппд услпвима за престанак шланства у прганима ПОКС
прпписаним Статутпм ПОКС.
Председник и генерални секретар ПОКС су шланпви ИО без права гласа.
Члан 13.
Изврщни пдбпр има следеће улпге и надлежнпсти:
 Впди текуће ппслпве прганизаципне јединице;
 Предлаже Фпруму шетвпрпгпдищои прпграм развпја сппрта;
 Дпнпси сппртска правила и оихпве измене на пснпву предлпга струшних
кпмисија;
 Разматра ппднете гпдищое извещтаје пргана прганизаципне јединице;
 Усваја финансијски план за прганизаципну јединицу за кпји је надлежан;
 Предлаже календар такмишеоа за прганизаципну јединицу за кпји је надлежан;
 Усваја ппщта акта кпја нису у надлежнпсти Фпрума;
 Утврђује предлпг пдлуке п статусним прпменама;
 Именује кппрдинатпра;
 Бира селектпре у свим репрезентативним селекцијама;

5










На предлпг селектпра прпписује критеријуме за избпр сппртиста у
репрезентативне селекције;
Предлаже УО ПОКС саставе делегација на међунарпдним такмишеоима;
Делегира представнике прганизаципне јединице у Скупщтини ПОКС према
пдредбама Статута ПОКС, у складу са предлпгпм шланпва;
Изврщава пдлуке и закљушке Фпрума и спрпвпди сва акта дпнета пд стране
Фпрума, УО ПОКС и Скупщтине ПОКС у пквиру свпјих надлежнпсти;
Припрема и утврђује предлпге ппщтих аката и пдлука Фпрума из пбласти свпје
надлежнпсти;
Даје мищљеое на захтев УО ПОКС на питаоа пд знашаја за сппртску грану;
Предлаже и примеоује пдгпварајуће правилнике кпјима се пбезбеђује закпнит
рад прганизаципне јединице прекп кпје ПОКС врщи функцију наципналнпг
гранскпг сппртскпг савеза за дату сппртску грану;
Обавља пстале ппслпве из круга свпје надлежнпсти кпје му ппвери Фпрум, УО
ПОКС и Скупщтина ПОКС.
Члан 14.

Седнице ИО се пдржавају најмаое 2 пута гпдищое.
Седнице ИО се мпгу пдржавати средствима електрпнске кпмуникације.
Обавезнп се впди записник на седницама ИО. Записник впди кппрдинатпр, а
верификује га, пп усвајаоу, председник ИО. Записник са седница ИО се пбавезнп
дпставља шланпвима УО ПОКС.
У слушају да шлан ИО не присуствује седницама, не ушествује у раду ИО или да не
дппринпси дпвпљнп раду ИО, пстали шланпви ИО имају правп да га смене и да пд
Фпрума траже да мандат ппвери другпм лицу.
Материјал за седнице ИО припрема кппрдинатпр са председникпм ИО, а пре слаоа
псталим шланпвима ИО материјал се щаље на увид генералнпм секретару ПОКС.
ИО мпже дпнети сппствени Правилник п раду ИО кпји мпра да буде усклађен са
ппщтим актима ПОКС и пдпбрен пд стране УО ПОКС.
Члан 15.
Гпдищои извещтај ИО пп усвајаоу пд стране Фпрума и пптпм УО ПОКС се третира кап
гпдищои извещтај ПОКС за сппртску грану за кпју је ПОКС преппзнат кап наципнални
сппртски грански савез.
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Генерални секретар ПОКС је задужен да се преппруке и пдлуке ИО благпвременп
прпследе шланпвима УО ПОКС и да буду деп материјала за седнице УО ПОКС, кап и да
пдлуке УО ПОКС буду благпвременп дпстављене шланпвима ИО сппртских секција.
Председници ИО мпгу бити ппзивани на седнице УО ПОКС какп би се изјаснили п
пдређеним темама п кпјима УО ПОКС пдлушује.
УО ПОКС мпже захтевати пд ИО писани извещтај п билп кпјпј теми пд знашаја за ПОКС.
ИО има правп да делегира питаоа Скупщтини ПОКС.
Члан 16.
ИО врщи ппднпщеое предлпга редпвнпг гпдищоег прпграма и ппсебнпг прпграма за
сппртску грану. Ове прпграме усваја Фпрум, а верификују УО и Скупщтина ПОКС.
ИО врщи планираое гпдищоег бучета у складу са распплпживим средствима кпје
треба да пдпбри Фпрум и УО и Скупщтина ПОКС.
ИО је дужан да ппщтује прпцедуре финансираоа ПОКС.
ИО има мпгућнпст да свпјим активнпстима пбезбеди наменска средства кпја ће бити
утрпщена на реализацију прпграма за сппртску грану кпјпм рукпвпди. План утрпщка
средстава пдпбрава УО ПОКС.
Трансфер надлежнпсти наципналнпг сппртскпг гранскпг савеза са ПОКС
Члан 17.
ПОКС има намеру да пбави пренпс свпјих надлежнпсти наципналнпг сппртскпг
гранскпг савеза на независне сппртске прганизације у складу са Статутпм и агендпм
МПК.
Члан 18.
УО ПОКС, уз сагласнпст Скупщтине ПОКС, има надлежнпст да пбави пренпс свпјих
надлежнпсти наципналнпг сппртскпг гранскпг савеза на независну сппртску
прганизацију (Савез).
Да би се пбавип трансфер надлежнпсти наципналнпг сппртскпг гранскпг савеза ПОКС
на Савез треба да буду испуоени критеријуми прпписани Закпнпм п сппрту и:
1. Да пдгпварајући Фпрум дпнесе пдлуку двптрећинскпм већинпм гласпва
шланпва Фпрума п ппкретаоу иницијативе за пренпс надлежнпсти;
2. Да ИО Фпруму представи Стратещки план, ппкаже пперативни и ппслпвни
капацитет за пренпс надлежнпсти у складу са представљеним Планпм, да је
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припремип правни пквир кпји пбезбеђује кпнтинуитет у функципнисаоу
сппртске гране (нпр. Да ппстпји припремљен предлпг Статута, ппщтих правних
аката, пдгпварајућих угпвпра, писама п намерама и сл.) и Акципни план
транзиције;
3. Да УО ПОКС, следећи пдлуку Фпрума, и на пснпву увида у предлпжени
Стратещки и Акципни план, припремљена дпкумента, прпцени капацитет за
трансфер и да сагласнпст за оегпвп спрпвпђеое;
4. Да Скупщтина ПОКС верификује пдлуку УО ПОКС.
Члан 19.
Данпм ступаоа на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п сппртским
секцијама Параплимпијскпг кпмитета Србије усвпјен на седници Управнпг пдбпра
дана 24.04.2017. гпдине.
Члан 20.
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
Зпран Мићпвић
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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