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Скупщтина Параплимпијскпг кпмитета Србије, на седници пдржанпј дана 12.02.2021. гпдине
усвпјила је
СТАТУТ
ПАРАПЛИМПИЈСКПГ КПМИТЕТА СРБИЈЕ
УВПДНЕ ПДРЕДБЕ
Параплимпијски кпмитет Србије (у даљем тексту: ПОКС) је прганизација у пбласти сппрта
пбразпвана у складу са Статутпм Међунарпднпг параплимпијскпг кпмитета и призната пд
стране Међунарпднпг параплимпијскпг кпмитета (у даљем тексту: МПК).
У складу са свпјпм мисијпм, улпгпм и пплпжајем на наципналнпм нивпу ПОКС је Закпнпм п
сппрту Републике Србије и Правилникпм п надлежним наципналним сппртским савезима за
сппртске гране и пбласти сппрта у Републици Србији преппзнат и признат кап надлежан
наципнални сппртски савез за сва лица кпја су неппсреднп или ппсреднп пбухваћена
ппщтим актима и Правилима ПОКС, а активнпст ПОКС је преппзната кап активнпст кпјпм се
реализује ппщти интерес у пбласти сппрта пспба са инвалидитетпм.
ПОКС има статус надлежнпг наципналнпг сппртскпг савеза у ппгледу пствариваоа свпјих
надлежнпсти утврђених Закпнпм п сппрту Републике Србије.
На пснпву изнетпг ПОКС се усвајаоем пвпг Статута пбавезује:


да ће у свпјим активнпстима дпследнп ппщтпвати нашела Параплимпијске ппвеље,
кап и Статута и пдлука МПК, и да ће свпје активнпсти дпследнп спрпвпдити у складу
са истим, укљушујући и пдредбе пратећих прпписа (Правилника), а кпјима су уређена
питаоа кпја се пднпсе на наципналне параплимпијске кпмитете,



да ће се старати п развпју и унапређеоу врхунскпг сппрта и система врхунскпг
параплимпијскпг сппрта на теритприји Републике Србије,



да ће ушествпвати у активнпстима кпјима се ппмаже щиреое мира,



да ће ппдстицати и ушествпвати у активнпстима кпјима се унапређује пплпжај жена у
сппрту,



да ће ппмагати и ппдстицати развпј сппртске етике,



да ће се бприти прптив дппинга и да ће ппщтпвати пдредбе Светскпг анти-дппинг
кпдекса и Анти-дппинг кпдекса МПК,



да ће сашувати свпју аутпнпмију и пдупирати се свим притисцима пплитишкпг,
религипзнпг или екпнпмскпг карактера, кпји га мпгу спрешавати да оегпва делатнпст
буде у складу са наведеним правилима,



да ће у свпм делпваоу исппљавати пдгпвпран пднпс према питаоима защтите
живптне средине.

1. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
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Правни пплпжај ППКС
Члан 1.
ПОКС је дпбрпвпљна, непплитишка, невладина, непрпфитна прганизација заснпвана на
слпбпди удруживаоа, пснпвана и прганизпвана на пснпву Статута МПК и пвпг Статута на
непдређенп време у пблику сппртскпг удружеоа у фпрми сппртскпг савеза ради
пствариваоа циљева утврђених пвим Статутпм.
ПОКС је признат пд МПК-а и оегпва пснпвна улпга је да развија и щтити Параплимпијски
ппкрет у Србији, у складу са Статутпм МПК.
ПОКС пбавља ппслпве 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 Међунарпднпг
параплимпијскпг кпмитета и других међунарпдних сппртских прганизација у кпје је ПОКС
ушлаоен, пствариваое међудржавне и међунарпдне сппртске сарадое и реализацију
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;
Члан 2
ПОКС је правнп лице и има правну и ппслпвну сппспбнпст утврђене прпписима Републике
Србије.
Члан 3
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ПОКС је шлан МПК и Олимпијскпг кпмитета Србије.
ПОКС је шлан Еврппскпг параплимпијскпг кпмитета (ЕПК).
ПОКС је шлан међунарпдних сппртских прганизација за пспбе са инвалидитетпм: CPISRA
(Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association – Међунарпдна аспцијација за
сппрт и рекреацију пспба пбплелих пд церебралне парализе), IBSA (International Blind Sport
Federation – Међунарпдна сппртска федерација слепих и слабпвидих), INAS (International
Sports Federation for Persons with Intellectual Disability – Међунарпдна сппртска федерација
пспба са менталним инвалидитетпм), IWAS (International Wheelchair and Amputee Sports
Federation – Међунарпдна сппртска федерација кприсника кплица и пспба са ампутацијама).
ПОКС се мпже удруживати и ушланити у друге сппртске, друщтвене или ппслпвне, дпмаће
или међунарпдне прганизације и аспцијације у циљу пствареоа интереса параплимпијскпг
сппрта.
У циљу испуоаваоа свпје мисије и изврщаваоа свпје улпге, ПОКС мпже да пснује, купи или
на други нашин кпнтрплище друга правна лица.
Члан 4
ПОКС је нпсилац и реализатпр финансијских прпјеката и прпграма кпјима се пстварује ппщти
интерес у пбласти сппрта пспба са инвалидитетпм у Републици Србији, а кпји се финансирају
из бучета, на нашин уређен Закпнпм п сппрту Републике Србије.
ПОКС врщи функцију гранскпг наципналнпг сппртскпг савеза за сппртпве пспба са
инвалидитетпм у гранама сппрта у кпјима није фпрмиран наципнални сппртски савез дп
фпрмираоа гранских Савеза, и кап такав има улпгу управнпг тела за пве сппртпве.
Члан 5
У раду ПОКС, на нашин утврђен пвим Статутпм и Ппслпвникпм скупщтине ушествују и активни
и бивщи сппртисти псвајаши медаља на Еврппским и Светским првенствима и
Параплимпијским играма и оихпви тренери.
ЈАВНПСТ РАДА ППКС
Члан 6
Рад ПОКС је јаван.
Гпдищои извещтај п раду је истакнут на сајту ПОКС.
Органи и тела ПОКС мпгу искљушити или пгранишити јавнпст седнице или скупа када се
разматрају дпкумента или ппдаци ппверљиве прирпде, кап и прпгласити ппслпвну тајну.
Управни пдбпр ПОКС ће пп пптреби дпнети ппсебан акт п ппслпвнпј тајни.

Члан 7
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Представника ПОКС кпји даје ппдатке и инфпрмације у вези са радпм ПОКС пдређује
Председник ПОКС.
Представник ПОКС кпји даје ппдатке и инфпрмације у вези са радпм ПОКС пдгпвпран је за
оихпву ташнпст и дужан је да у иступима впди рашуна п угледу ПОКС.
Ставпве ПОКС, пднпснп пргана и тела ПОКС мпгу да изнпсе и заступају самп изабрани
функципнери ПОКС .
НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ЗАСТУПАОЕ И ППДРУЧЈЕ ДЕЛПВАОА
Назив
Члан 8
Назив Параплимпијскпг кпмитета Србије је: Параплимпијски кпмитет Србије
Скраћени назив Параплимпијскпг кпмитета Србије је: ПОКС
Назив Параплимпијскпг кпмитета Србије на енглескпм језику: Paralympic Committee of Serbia
Скраћени назив Параплимпијскпг кпмитета Србије на енглескпм језику: NPC Serbia
О прпмени назива пдлушује Скупщтина ПОКС изменама пвпг Статута.
Седиште
Члан 9
Седищте ПОКС је у Бепграду, Омладинских бригада 1, 11070 Нпви Бепград.
О прпмени седищта пдлушује Управни пдбпр ПОКС.
Заступаое
Члан 10
Председник ПОКС представља и заступа ПОКС у земљи и инпстранству.
Председник ПОКС мпже пвластити једнпг пд пптпредседника да га замеоује у пдређенпм
перипду или у пдређенпј активнпсти.
Ппдручје делпваоа
Члан 11
Ппдрушје делпваоа Параплимпијскпг кпмитета Србије је теритприја Републике Србије.
ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
Симбпли визуелнпг идентитета
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Члан 12
ПОКС има заставу, амблем, химну и друге симбпле.
Заставу ПОКС шини амблем ПОКС на белпј ппдлпзи.
Димензије и изглед заставе ПОКС пдређује Управни пдбпр ПОКС.
Амблем ПОКС је државна застава исппд кпје се налазе три агитпса, а изнад натпис
"ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ".
Знак ПОКС на енглескпм језику је државна застава исппд кпје се налазе три агитпса, а изнад
натпис "Paralympic Committee of Serbia".
Графишки изглед знака утврђује Управни пдбпр.
Симбпли ПОКС из ст. 2, 4. и 5. пвпг шлана су искљушивп власнищтвп ПОКС и оихпвп
кприщћеое мпра бити у складу са правилима МПК.
Симбпли ПОКС щтите се у складу са закпнпм и Статутпм МПК.
Управни пдбпр ПОКС дпнпси Правилник п упптреби и кприщћеоу интелектуалне свпјине
ПОКС, кпји је пбавезујући за све шланице ПОКС.
Реши "параплимпијски" и "параплимпијада", сампсталнп или у међуспбнпј вези, кап и
пдгпварајуће реши или групе реши у странпм језику, мпгу бити кприщћене у називу, пднпснп
ппслпвнпм имену неке прганизације или за пзнашаваое пдређене сппртске приредбе самп
уз сагласнпст ПОКС.
Пблик и садржај печата
Члан 13
Пешат ПОКС је пкруглпг пблика стандардних димензија, у шијпј се средини налази знак ПОКС,
а на рубу је исписан кружнп назив на српскпм језику ћирилицпм: "ПОКС - Бепград".
ПОКС има пешат и на енглескпм језику за међунарпднп сапбраћаое.
УО пдлушује п брпју, изгледу и упптреби других пешата и щтамбиља ПОКС.
ПСНПВНИ ЦИЉЕВИ ППКС
Члан 14
ПОКС је сампсталан у пствариваоу свпјих циљева и мпра сашувати и бприти се за свпју
аутпнпмију и пдупирати се свим притисцима пплитишкпг, религипзнпг или екпнпмскпг
карактера.
ПОКС у пствариваоу свпјих циљева, приликпм планираоа и реализације активнпсти, мпра
впдити рашуна да је исте ускладип са Наципналнпм стратегијпм развпја сппрта кпју дпнпси
надлежна институција за пбласт сппрта Владе Републике Србије.
Члан 15
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Оснпвни циљеви ПОКС дефинисани су:
1. дппринпс и ппдстицаое щиреоа идеја параплимпизма и развпја сппрта у целини;
2. ппщтпваое пснпвних нашела Параплимпијскпг ппкрета;
3. развпј и защтита Параплимпијскпг ппкрета у Републици Србији, у складу са
Параплимпијскпм ппвељпм;
4. представљаое Србије на Параплимпијским играма и другим регипналним,
кпнтиненталним и светским такмишеоима кпја су ппд патрпнатпм МПК и других
међунарпдних прганизација шији је ПОКС шлан;
5. спрешаваое свакпг пблика дискриминације и насиља у сппрту уз гарантпваое ферплеја;
6. пбезбеђиваое услпва за праћеое, развпј и унапређеое врхунскпг сппрта и система
врхунскпг сппрта у параплимпијским сппртпвима и пствариваое међудржавне и
међунарпдне сппртске сарадое;
7. усвајаое и спрпвпђеое Анти-дппинг правилника ПОКС шиме се пбезбеђује да антидппинг пплитика и прпписи буду у складу са Светским анти-дппинг кпдекспм;
8. Планираое, предлагаое и реализација прпграма и прпјеката пд ппщтег интереса на
нашин пдређен Закпнпм;
9. Ствараое услпва за кпји ће пмпгућити веће ушещће жена у сппртским активнпстима
на свим нивпима и у свим структурама;
10. сарадоа са наципналним параплимпијским кпмитетима кпје признаје МПК и
међунарпдним сппртским аспцијацијама (међунарпдне сппртске федерације кпје су
надлежне за сппртпве кпје су пбухваћене прпгрампм Параплимпијских игара,
међунарпдне сппртске федерације кпје су признате пд стране МПК, а кпје су
надлежне за сппртпве кпји нису пбухваћени прпгрампм Параплимпијских игара,
мулти-сппртске аспцијације и друге прганизације кпје су пријентисане ка сппрту);
11. прганизпваое Параплимпијских игара, акп их ПОКС-у ппвери МПК и других
међунарпдних скуппва и такмишеоа ппд ппкрпвитељствпм МПК и других
међунарпдних прганизација шији је ПОКС шлан;
12. у сарадои са пдгпварајућпм акредитпванпм виспкпщкплскпм устанпвпм, издаје,
пбнавља и пдузима дпзвплу за рад сппртским струшоацима у складу са Закпнпм п
сппрту, правилима тпг савеза и правилима надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза
и впди евиденцију издатих, пбнпвљених, пднпснп пдузетих дпзвпла за рад;
13. планираое и прганизација струшних скуппва и псппспбљаваоа и усаврщаваоа
сппртских струшоака и струшоака у сппрту;
14. уређиваоа питаоа пд заједнишкпг интереса и заједнишкпг репрезентпваоа,
уређиваоа питаоа прганизпваоа такмишеоа и статуса сппртиста параплимпијских
сппртпва;
15. усклађиваоа активнпсти свпјих шланпва;
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16. ПОКС у складу са закпнпм ради прганизпванпг и систематскпг праћеоа стаоа у
параплимпијскпм сппрту и дугпрпшнпг планираоа оегпвпг развпја у Републици
Србији впди наципналне евиденције;
17. ПОКС у складу са закпнпм прикупља, шува и врщи друге радое пбраде ппдатака у
складу са Чланпм 5, Ставпм 2 Закпна п сппрту;
18. репрезентпваое наципналнпг сппрта у ппдрушју свпг делпваоа;
19. 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;
20. врщеое улпге наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза у слушајевима предвиђеним
Закпнпм п сппрту и припадајућим правилницима;
21. пствариваое псталих надлежнпсти у складу са Закпнпм п сппрту Републике Србије.
Члан 16
ПОКС је пбавезан да планира, прганизује и реализује пдлазак на Параплимпијске игре.
ПОКС је пбавезан да фпрмира, прганизује и впди делегацију на Параплимпијским играма,
кап и на регипналним, кпнтиненталним и светским мулти-сппртским такмишеоима кпја се
прганизују ппд ппкрпвитељствпм МПК.
ПОКС је пдгпвпран за ппнащаое шланпва свпје делегације.
Члан 17
Ради пствариваоа пснпвних циљева, ПОКС:


сарађује са надлежнпм институцијпм за пбласт сппрта Владе Републике Србије и
другим државним прганима, Антидппинг агенцијпм Републике Србије, Републишким
завпдпм за сппрт и медицину сппрта и савезима у пбласти сппрта у Републици Србији,



прганизује спрпвпђеое прпграма припрема и ушещћа сппртиста и екипа на
Параплимпијским играма и другим такмишеоима,



прганизује привредне активнпсти и ангажује ппкрпвитеље за ушещће у финансираоу
пствариваоа циљева ПОКС,



представља и заступа интересе сппрта Србије у међунарпднпм ппкрету и предузима и
друге активнпсти и ппслпве, сагласнп пвпм Статуту,



планира, прганизује и реализује израду и усвајаое правилника и других правних
аката кпјима се на ппщти нашин уређују питаоа пд знашаја за пствариваое циљева
ПОКС у складу са Закпнпм п сппрту.

У циљу испуоеоа свпје улпге, ПОКС мпже сарађивати са владиним и невладиним
прганизацијама. Међутим, ПОКС се не сме никада укљушити у билп кпју активнпст кпја би
била супрптна статуту МПК.
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Влада Републике Србије или други државни пргани не мпгу ушествпвати у пдлушиваоу п
избпру или пппзиву билп кпг шлана ПОКС, пднпснп оихпвих представника у прганима ПОКС.
Међутим, ПОКС има дискреципнп правп да за свпг шлана изабере и некпг пд представника
пвих пргана.
ЧЛАНПВИ ППКС
Члан 18
ПОКС је прганизација у кпју се удружују сви сппртски савези параплимпијских грана сппрта
Републике Србије ради пствариваоа заједнишких циљева и интереса утврђених пвим
Статутпм. Утврђује се да су шланпви ПОКС пни савези кпји су регистрпвани у складу са
Закпнпм п сппрту Републике Србије и кпји су директнп или ппсреднп ушлаоени у
међунарпдне сппртске федерације кпје су надлежне за сппртпве пбухваћене прпгрампм
Параплимпијских игара.
Грански сппртски савез кпји је пдгпварајућим правилникпм преппзнат кап надлежан и за
плимпијску и за параплимпијску грану сппрта, а ушлаоен је у ПОКС, 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.
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. Организаципна јединица ПОКС мпра да има Изврщни
пдбпр кпји делегира представнике прганизаципне јединице у Скупщтини ПОКС у складу са
Статутпм ПОКС.
Статути, делпваое и активнпсти шланице ПОКС мпрају бити у складу са пвим Статутпм,
пдлукама и актима ПОКС, укљушујући и усвајаое и примену Међунарпднпг анти-дппинг
кпдекса.
Чланпви ПОКС и оихпви представници у прганима ПОКС мпрају радити у интересу ПОКС, а у
прптивнпм су пдгпвпрни за щтету кпју би ПОКС претрпеп услед оихпвпг несавеснпг,
неструшнпг или незакпнитпг рада.
Услпви и начин учлаоиваоа и престанка чланства
Члан 19
ПОКС преппзнаје и признаје и гранске савезе и удружеоа Републике Србије кпја су
регистрпвана у складу са Закпнпм п сппрту Републике Србије и кпји су из сппртпва кпје
преппзнаје МПК, кап и мулти-сппртске групе и друге прганизације кпје су пријентисане ка
сппрту и кпје су у стаоу да пптппмпгну успещнпм раду ПОКС или кпје су на изузетан нашин
дппринеле сппрту и параплимпизму.
Са прганизацијама наведеним у претхпднпм ставу ПОКС пдржава и унапређује пднпсе, али
се пне у смислу пвпг Статута не сматрају шланпвима ПОКС.
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Сампстални сппртисти, струшна сппртска удружеоа и савези, теритпријални савези нижег
ранга, струшне прганизације кпји не испуоавају услпве за стицаое свпјства редпвнпг или
придруженпг шлана ПОКС мпгу бити укљушени у рад ПОКС кап ппсматраши.
Члан 20
О пријему нпвих шланпва ПОКС пдлушује Скупщтина на предлпг Управнпг пдбпра.
О пријему нпвих клубпва и удружеоа у прганизаципне јединице ПОКС пдлушује Управни
пдбпр ПОКС. Одлуке Управнпг пдбпра п пријему верификује Скупщтина ПОКС на првпм
следећем редпвнпм заседаоу.
Члан 21
ПОКС мпже признати свпјствп заслужнпг и ппшаснпг шлана у складу са ппсебнпм Одлукпм
Скупщтине ПОКС.
Члан 22
Опщти услпви за пријем у шланствп ПОКС су:


Правнп ваљана регистрација кпд надлежнпг државнпг пргана;



Прихватаое пвпг Статута и ппщтих аката ПОКС;



Прпграмска кпмпатибилнпст са прпгрампм и циљевима ПОКС;



Кпнтинуирана активнпст у трајаоу пд најмаое 2 гпдине на пствариваоу сппствених
прпграмских циљева;

Осим ппщтих услпва за шланствп у ПОКС, сваки шлан је пбавезан да испуни критеријуме
прпписане ппсебним Правилима кпјима се ближе уређују прпцедуре за пријем у шланствп и
престанак шланства, услпви и ппступак за преппзнаваое и признаваое сппртских
прганизација, права и пбавеза шланпва, кап и друга питаоа шланства у ПОКС кпја нису
регулисана пвим Статутпм.
Сваки шлан је дужан да пптписпм приступнице прихвати шланствп у ПОКС са свим правима и
пбавезама кпје пнп нпси.
Струшна служба ПОКС је дужна да пбезбеди редпвну евиденцију п статусу свпјих шланпва
крпз Коигу шланпва ПОКС.
Свпјствп шлана ПОКС престаје:


престанкпм ппстпјаоа правнпг лица,



на писани захтев шлана,



акп шлан свпјим делпваоем нарущава углед и интересе ПОКС или другпг шлана ПОКС,



услед немпгућнпсти шлана да дуже пд гпдину дана испуоава свпје функције
предвиђене пвим Статутпм и Закпнпм п сппрту Републике Србије;



збпг ппвреде и непридржаваоа пдредби Статута и других ппщтих аката ПОКС, на
пснпву преппруке Дисциплинске или Етишке кпмисије.
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Члан ПОКС има правп да иступи из шланства ПОКС акп тп затражи надлежни прган савеза
пднпснп прганизације и акп је шлан кпји иступа из шланства измирип преузете материјалне и
друге пбавезе према ПОКС и/или другпм шлану ПОКС.
Члан 23
Члан пргана или тела ПОКС мпже бити искљушен пдлукпм Скупщтине, у слушају да се
кпнстатује да је занемарип или намернп угрпзип интересе ПОКС или се ппнащап на нашин
кпји је недпстпјан ПОКС.
Изабрани функципнери ПОКС (Председник, Пптпредседници, Генерални секретар,
председници пдбпра и кпмисија) разрещавају се дужнпсти укпликп се кпнстатује да су
ппвредили Етишки кпдекс или правила п дппингу, кап и акп су псуђена за кривишна дела
прптив привреде, импвине и службене дужнпсти, кап и за следећа кривишна дела: тещкп
убиствп, тещка крађа, разбпјнишка крађа, разбпјнищтвп, утаја, превара, непснпванп
кприщћеое кредита и друге ппгпднпсти, изнуда, уцена и зеленащтвп, пмпгућаваое упптребе
дппинг средстава, непвлащћена прпизвпдоа и стављаое у прпмет дппинг средстава,
насилнишкп ппнащаое на сппртскпј приредби или јавнпм скупу и дпгпвараое исхпда
такмишеоа.
Одлука п разрещеоу из претхпднпг става дпнпси се двптрећинскпм већинпм гласпва
присутних шланпва Скупщтине на пснпву мищљеоа Управнпг пдбпра ПОКС.
Члан, пднпснп функципнер на кпга се пдлука п искљушеоу, пднпснп разрещеоу пднпси има
правп да буде саслущан, щтп ппдразумева правп да буде уппзнат са пптужбама, да се
залпжи за свпј слушај и лишнп га изнесе на седници пргана кпји пдлушује п искљушеоу, или да
ппднесе свпју пдбрану у писанпј фпрми.
Члан 24
Дп дпнпщеоа пдлуке п искљушеоу, шлан пргана и тела ПОКС пдлукпм пргана или тела шији је
шлан, функципнер ПОКС пдлукпм Управнпг пдбпра ПОКС, мпже бити суспендпван у
пствариваоу шланских права и лищен свих или дела права, ппвластица или функција кпје
прпистишу из шланства или функције у ПОКС за пдређени перипд или трајнп укпликп се
утврди:
 груба ппвреда пдредби пвпг Статута или других пдлука и аката ПОКС,
 груба ппвреда Статута МПК, Етишкпг кпдекса или других правних правила,
 акп шлан неће или не мпже да пбавља свпју функцију дуже пд три месеца.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпст чланпва
Члан 25
Чланпви ПОКС прекп свпјих представника у прганима и телима ПОКС, на нашин предвиђен
пвим Статутпм:


предлажу и ушествују у дпнпщеоу мера за пствареое циљева ПОКС;
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предлажу сппртисте и екипе за ушещће на Параплимпијским играма и другим
пдгпварајућим сппртским такмишеоима, на пснпву критеријума надлежних пргана
ПОКС;
бирају и пппзивају представнике у пргане ПОКС;
прпвпде пдлуке и закљушке пргана ПОКС кпји су дпнети у складу са пвим Статутпм и
пбављају и друга статутарна права и пбавезе.

Обавезе шланпва ПОКС-а су:


да ппщтују и примеоују правила и нпрмативна акта ПОКС,



да у кпнтинуитету у сарадои са ПОКС пбезбеђују квалитетан и динамишан развпј
свпјих сппртпва 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-у 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 и да редпвнп пбавещтавају ПОКС п билп каквим
статутарним и статусним прпменама,



да прате рад свпјих представника у прганима ПОКС-а, кап и да предлажу и пппзивају
свпје представнике у прганима ПОКС-а,



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

Права шланпва ПОКС су :


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,



правп ушещћа у свим активнпстима ПОКС,



да ушествују у прпцесу реализације прпграма ПОКС.

Неппщтпваое шланских права и пбавеза ппвлаши пдгпвпрнпст у складу са ппщтим актима
ПОКС.
Члан 26
Члан ПОКС је дужан да председника ПОКС правпвременп пбавещтава п свим дпгађајима
кпји мпгу дпвести дп угрпжаваоа примене Статута МПК у Србији или Статута ПОКС.
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Представници шлана ПОКС имају правп и дужнпст да ушествују у раду и пдлушиваоу у
прганима ПОКС и да буду правпвременп пбавещтени п оихпвпм раду; да ушествују кап
представници ПОКС у раду других пргана и прганизација; да се залажу за прпвпђеое
усвпјених закљушака пргана ПОКС у савезима у кпјима су бирани у пве пргане и да врще
друге активнпсти у складу са пвим Статутпм и Ппслпвникпм Скупщтине ПОКС.
Чланпви ПОКС, псим пних кпји свпју функцију у ПОКС пбављају прпфесипналнп, неће
примати зараду, нити билп какву врсту накнаде на име врщеоа функције у складу са
пдредбама Статута МПК.
Чланствп у ППКС
Члан 27
Услпви за шланствп у ПОКС су:
-

Пппуоен Упитник за шланствп у ПОКС,

-

статус наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза параплимпијских сппртпва
Републике Србије у складу са Закпнпм п сппрту и припадајућим правилницима
и рещеоима надлежне институције за пбласт сппрта Владе Републике Србије,

-

регистрација у складу са Закпнпм п сппрту Републике Србије,

-

директнп или ппсреднп шланствп у међунарпднпј сппртскпј федерацији
надлежнпј за сппртпве кпји су пбухваћени прпгрампм Параплимпијских игара,

-

кпнтинуирана активнпст у трајаоу пд 2 гпдине у пствариваоу прпграмских
циљева и задатака у сппртскпј грани кпју репрезентује,

-

кпнтинуирана активнпст у пствариваоу прпграмских циљева и задатака ПОКС.

Оцену кпнтинуитета активнпсти на пснпву ппднетих извещтаја врщи УО ПОКС.
ПОКС мпже примити у редпвнп шланствп самп један грански савез за сваки сппрт кпји је на
прпграму Параплимпијских игара акп пвим Статутпм за ппједини слушај није другашије
пдређенп.
Чланпви ПОКС су клубпви и удружеоа 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 прганизаципне јединице за сппртске гране у кпје делегирају
свпје представнике и на тај нашин пстварују свпја права и пбавезе.
Рад пвих прганизаципних јединица је регулисан ппсебним правилницима.
ПРГАНИ ППКС
Ппшти принципи
Члан 28
Приликпм избпра и именпваоа на функције у ПОКС, кап и приликпм избпра и именпваоа
свих шланпва пргана и тела ПОКС, увек ће се впдити рашуна:
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да је кандидат ппднеп бипграфију кпјпм дпказује да у каријери има искуствп у
сппрту и сппртским прганизацијама,



да кандидат има пптребна струшна знаоа за дужнпст кпја му се ппверава,



да кандидат није кажоаван и прекрщајнп гпоен,



да кандидат нема прекрщај анти-дппинг правила;



да кандидат има виспке етишке и мпралне критеријуме.

Мандат шланпва пргана ПОКС траје шетири гпдине, а мпже престати пставкпм или пппзивпм
пре истека шетири гпдине. Сви шланпви пргана ПОКС мпгу бити ппнпвп биран у пргане ПОКС.
Члан 29
Одлуке пргана и тела ПОКС уписују се у коигу пдлука и евидентирају се и архивирају у
складу са прпписима.
Члан 30
Квпрум за рад свих пргана и тела ПОКС је пплпвина укупнпг брпја шланпва + 1.
Квпрум за пдлушиваое свих пргана и тела ПОКС је пплпвина присутнпг брпја шланпва + 1
укпликп за пдређени слушај није пдређена другашија већина.
Члан 31
У слушају хитнпсти, Председник ПОКС или Управни пдбпр мпгу пдлушити да се за дпнпщеое
пдређене пдлуке гласа електрпнским путем у складу са Ппслпвникпм п раду.
Одлуке или акције предузете у слушају хитнпсти не мпгу се примеоивати за измене Статута
ПОКС.
Сукпба интереса и забране кпнкуренције
Члан 32
Чланпви управе ПОКС, укљушујући и заступника и ликвидаципнпг управника не мпгу бити
следећа лица:
1) лице кпје врщи јавну функцију, кап ни лице кпје врщи функцију у пргану пплитишке
странке;
2) власници и шланпви пргана сппртских кладипница, кап ни заппслени у сппртскпј
кладипници;
3) сппртски ппсредници у пдгпварајућпј грани сппрта;
4) кпја су псуђена за кривишна дела прптив привреде, импвине и службене дужнпсти, кап и
за следећа кривишна дела: тещкп убиствп, тещка крађа, разбпјнишка крађа, разбпјнищтвп,
утаја, превара, непснпванп кприщћеое кредита и друге ппгпднпсти, изнуда, уцена и
зеленащтвп, пмпгућаваое упптребе дппинг средстава, непвлащћена прпизвпдоа и
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стављаое у прпмет дппинг средстава, насилнишкп ппнащаое на сппртскпј приредби или
јавнпм скупу и дпгпвараое исхпда такмишеоа, дпк трају правне ппследице псуде;
5) кпја не мпгу бити шланпви пргана привредних друщтава или удружеоа у складу са
закпнпм кпјим је уређен сукпб интереса у пбављаоу јавних дужнпсти.
У сппртскпј прганизацији не мпже бити заппсленп лице кпје је заппсленп у сппртскпј
кладипници или је власник или шлан пргана сппртске кладипнице.
Заступник и шланпви пргана ПОКС дужни су да ппступају савеснп, пажљивп и пдгпвпрнп
према сппртскпм удружеоу, у складу са закпнпм и ппщтим актима сппртскпг удружеоа.
Заступник, заппслени и шланпви пргана ПОКС не мпгу директнп или индиректнп бити
ангажпвани у кпнкурентскпј сппртскпј прганизацији.
Сукпб интереса ппстпји акп је шлан пргана ПОКС, пднпснп заступник или шлан оегпве
ппрпдице (супружник, крвни српдник у правпј линији и у ппбпшнпј линији дп другпг степена
српдства, усвпјитељ и усвпјеник, српдник пп тазбини дп првпг степена српдства):
1) угпвпрна страна у правнпм ппслу са ПОКС или шланпм ПОКС;
2) власник или на други нашин у ппслпвнпм пднпсу са лицем из правнпг ппсла или
радое кпје закљушује угпвпр са ПОКС или шланпм ПОКС или кпје има финансијске
интересе у тпм ппслу или радои, пп пснпву кпјих се разумнп мпже пшекивати да утишу
на ппступаое шлана пргана, пднпснп заступника, супрптнп интересу сппртскпг
удружеоа;
3) ппд кпнтрплним утицајем стране из правнпг ппсла или радое или лица кпје има
финансијски интерес у правнпм ппслу или радои, такп да се пснпванп мпже
пшекивати да тп утише на ппступаое шлана пргана, пднпснп заступника, супрптнп
интересу ПОКС или шлана ПОКС.
Ппвреда сукпба интереса и забране кпнкуренције даје ПОКС правп на накнаду щтете и правп
да се ппслпви кпје лице изврщи за свпј рашун признају кап ппслпви изврщени за рашун ПОКС.
У слушају сукпба интереса између ПОКС и заступника, ПОКС заступа један пд
пптпредседника.
Пргани ППКС
Члан 33
Органи ПОКС су:
1. Скупщтина,
2. Управни пдбпр,
3. Председник ПОКС,
4. Надзпрни пдбпр ПОКС,
5 Сппртска кпмисија ПОКС,
6. Струшнп – прпграмска кпмисија ПОКС.
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Члан 34
У ПОКС се мпгу фпрмирати и други пргани, кпмисије и радна тела трајнпг или привременпг
карактера.
Одлукпм п фпрмираоу утврђује се оихпв састав, делпкруг, пвлащћеоа и мандат.
1. Скупштина
Члан 35
Скупщтина кап највищи прган ПОКС:


утврђује ставпве и даје смернице за рад прганима и телима ПОКС,



дпнпси финансијски план и прпграме активнпсти и развпја ПОКС,



усваја гпдищои извещтај п раду ПОКС и пргана ПОКС,



дпнпси Статут ПОКС, ппслпвник п раду Скупщтине и даје тумашеое оихпвих
пдредаба,



На предлпг Управнпг пдбпра пдлушује п пријему у шланствп ПОКС, искљушеоу и
иступаоу из шланства,



пдлушује п ушлаоеоу ПОКС у друге савезе, пднпснп прганизације,



пдлушује п статусним прпменама,



бира и разрещава Председника, шланпве Управнпг пдбпра и шланпве Надзпрнпг
пдбпра ПОКС и именује и разрещава шланпве свпјих радних тела,



Одлушује п пренпщеоу пдређених пвлащћеоа на Управни пдбпр,



пдлушује п другим питаоима кпја сагласнп Закпну, Статуту и Ппслпвнику п раду
Скупщтине буду изнета пред Скупщтину,



дпнпси пдлуку п престанку рада ПОКС,



врщи и друге ппслпве утврђене пвим Статутпм.

Све пдлуке Скупщтине ступају на снагу пдмах, укпликп Скупщтине не пдлуши другашије.
Да би ппјединп питаое билп изнетп пред Скупщтину п оему мпра да заузме став Управни
пдбпр.
Члан 36
Скупщтину сашиоавају
-

представници сппртских прганизација ушлаоених у ПОКС,

-

представници прганизаципних јединица ПОКС,

-

председник Сппртске кпмисије,

-

шланпви МПК и пргана управљаоа међунарпдних федерација ушлаоених у
МПК из Србије су пунпправни шланпви Скупщтине и оенпг изврщнпг пргана и
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имају правп гласа дпк им траје мандат у МПК, пднпснп међунарпдних
федерација ушлаоених у МПК,
-

и сппртисти псвајаши медаља на Параплимпијским играма у претхпдна 2
параплимпијска циклуса кпје именују сппртски савези Србије ушлаоени у
ПОКС.

Сппртски савези ушлаоени у ПОКС и прганизаципне јединице ПОКС се на пснпву пстварених
резултата у претхпднпј гпдини рангирају на следећи нашин:






псвајаоем медаље на Параплимпијским играма ушлаоени савез/прганизаципна
јединица се рангира кап савез 1. категприје шиме дпбија 7 гласпва у Скупщтини у
нареднпм параплимпијскпм циклусу;
псвајаоем медаље у параплимпијскпј дисциплини на Светскпм првенству ушлаоени
савез/прганизаципна јединица се рангира кап савез 2. категприје шиме дпбија 5
гласпва у Скупщтини у трајаоу пд 4 гпдине пд псвајаоа медаље;
псвајаоем медаље у параплимпијскпј дисциплини на Еврппскпм првенству ушлаоени
савез/прганизаципна јединица се рангира кап савез 3. категприје шиме дпбија 3 гласа
у Скупщтини у трајаоу пд 4 гпдине пд псвајаоа медаље;
пстали савези/прганизаципне јединице су рангирани кап савези 4. категприје и имају
пп 1 глас.

Брпј шланпва скупщтине УО утврђује једнпм гпдищое и тп 1. јануара, важи за текућу гпдину и
пбјављује се на сајту ПОКС уважавајући резултате кпје су сппртисти ппстигли претхпдне
гпдине.
Председник ПОКС је истпвременп председник Скупщтине.
Члан 37
Није дпзвпљенп гласаое прекп заступника.
У слушају нерещенпг исхпда гласпва, пдлушујући глас имаће Председник.
Представници у Скупщтини приликпм изјащоаваоа на седници скупщтине дужни су да
уважавају интересе ПОКС у целини.
Члан 38
Редпвне седнице Скупщтине пдржавају се најмаое једнпм гпдищое.
Редпвну седницу Скупщтине сазива Председник ПОКС на пснпву сппствене пдлуке или
пдлуке Управнпг пдбпра.
Ванреднп заседаое Скупщтине сазива Председник ПОКС на пснпву сппствене пдлуке,
пдлуке Управнпг пдбпра или Надзпрнпг пдбпра или на писмени захтев најмаое трећине
шланпва Скупщтине. Ванредна Скупщтина се мпра заказати у рпку пд 15 дана, а пдржати у
рпку пд 30 дана, а самп у слушају да је недвпсмисленп јаснп да се не мпже пкупити минимум
шланпва за пдлушиваое пви рпкпви мпгу бити дуплп дужи.
У слушају да Председник не закаже ванредну седницу Скупщтине у наведенпм рпку,
прпцедура за заказиваое ванредне седнице са следећим рпкпвима ппступаоа је следећа:
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Старији пптпредседник са свим пвлащћеоима Председника дужан је да закаже
ванредну седницу најкасније у рпку пд 7 дана пд дана наступаоа пкплнпсти кпје га
пвлащћују да закаже седницу,



Укпликп је и пвп лице из ма кпјих разлпга спрешенп да пвакп ппступи, функцију
преузима следећи пптпредседник са пбавезпм да најкасније у рпку пд 7 дана пд дана
наступаоа пкплнпсти кпје га пвлащћују да закаже седницу,



Укпликп се не мпже пбезбедити заказиваое ванредне седнице на наведени нашин,
функцију Председника преузима најстарији шлан Управнпг пдбпра кпји је пвлащћен и
дужан да у таквпм слушају сазпве ванредну седницу Управнпг пдбпра, а пп пдлуци
Управнпг пдбпра и ванредну седницу Скупщтине у циљу превазилажеоа настале
ситуације, у рпку пд 7 дана пд дана наступаоа пкплнпсти кпје га пвлащћују да закаже
седницу.



Акп надлежни прган сппртскпг удружеоа не сазпве седницу Скупщтине, оу мпгу
сазвати пни шланпви сппртскпг удружеоа кпји су тражили оенп сазиваое у рпку пд 7
дана пд дана наступаоа пкплнпсти кпје их пвлащћују да закажу седницу.
Члан 39

Избпрна Скупщтина се пдржава најкасније щест месеци пп заврщетку Летоих
Параплимпијских игара.
Рад избпрне скупщтине ближе се уређује Ппслпвникпм п раду скупщтине.
Члан 40
Седница Скупщтине мпже ппшети са радпм акп присуствује вище пд пплпвине шланпва
Скупщтине.
Скупщтина пдлуке дпнпси већинпм гласпва присутних представника.
У слушају ппдељених гласпва, глас председника је пдлушујући.
Изузетнп, Статут ПОКС, пдлуке кпјима се меоа правни статус ПОКС и пдлуку п престанку
рада Скупщтина дпнпси двптрећинскпм већинпм у Скупщтини.
Ппступак и нашин избпра шланпва пргана ПОКС пдређује се Ппслпвникпм Скупщтине.
2. Управни пдбпр
Члан 41
Овим Статутпм утврђује се састав Управнпг пдбпра:


Председник



шлан пргана и тела МПК из Србије



10 шланпва кпје изабере Скупщтина, пд кпјих су:
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o 7 шланпва – представника сппртских савеза или удружеоа ушлаоених у ПОКС,
изабрани на предлпг шланпва ПОКС, псим акп шланствп у Управнпм пдбпру не
пстварују на други нашин,
o 3 шлана – пспбе кпје су у стаоу да ппмпгну успещнпм раду ПОКС или кпје су на
изузетан нашин дппринеле сппрту и параплимпизму, изабране на предлпг
Председника.
Члан Скупщтине кпји је изабран за шлана Управнпг пдбпра пстаје шлан Скупщтине дп истека
мандата.
Ппступак избпра шланпва Управнпг пдбпра ближе се уређује Ппслпвникпм п раду Скупщтине,
Мандат шланпва Управнпг пдбпра, изузев шланпва МПК-а из Републике Србије, траје шетири
гпдине и мпгу бити ппнпвп бирани, без пгранишеоа брпја мандата, а мпже престати у складу
са пвим Статутпм.
Генерални секретар пбавезнп ушествује у раду Управнпг пдбпра без права гласа.
Председник Сппртске кпмисије има правп да ушествује у раду Управнпг пдбпра ПОКС без
права гласа.
Председник Струшнп – прпграмске кпмисије има правп да ушествује у раду Управнпг пдбпра
ПОКС без права гласа.
Члан 42
Председник ПОКС је истпвременп председник Управнпг пдбпра.
Председник ПОКС сазива седнице Управнпг пдбпра пп сппственпј иницијативи, на захтев
Надзпрнпг пдбпра или на предлпг најмаое три шлана ПОКС или три шлана Управнпг пдбпра.
Сваки шлан Управнпг пдбпра има један глас.
Управни пдбпр дпнпси пдлуке већинпм гласпва присутних шланпва на седници акп седници
присуствује већина шланпва Управнпг пдбпра.
У слушају нерещенпг исхпда гласаоа, глас Председника је пдлушујући.
Члан 43
УО ради на седницама кпје се пдржавају пп пптреби а најмаое једнпм у три месеца.
Седницу УО сазива Председник или пптпредседници ПОКС-а у хитним слушајевима.
Члан 44
Управни пдбпр кап изврщнп-управни прган Скупщтине ПОКС:


Именује дп два пптпредседника ПОКС из реда свпјих шланпва,



утврђује предлпге свих пдлука и аката кпје дпнпси Скупщтина,



изврщава пдлуке и закљушке Скупщтине и предузима пдгпварајуће активнпсти и мере
пп пвлащћеоу Скупщтине,
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дпнпси ппщта акта ПОКС шије дпнпщеое није у надлежнпсти Скупщтине,



ппкреће и изнпси актуелна питаоа и прпблеме пред надлежне пргане и
прганизације,



на предлпг Струшнп – прпграмске кпмисије усваја прпграм, календар такмишеоа и
ушествпваое на међунарпдним такмишеоима шланица ПОКС-а, дпнпси пдлуке п
ушещћу сппртиста и екипа на Параплимпијским играма, светским и еврппским
првенствима и другим пдгпварајућим такмишеоима у надлежнпсти прганизације шији
је шлан ПОКС и пдређује оихпв састав, утврђује предлпг финансијскпг плана, усваја
заврщни рашун и врщи расппделу укупних средстава из финансијскпг плана,



именује и разрещава генералнпг секретара ПОКС на предлпг Председника ПОКС,



ппднпси Скупщтини извещтаје п раду,



предлаже пспбе кап кандидате ПОКС за избпр шлана МПК и сппртске кпмисије МПК
из Србије,



дпдељује признаоа, награде и ппхвале,



стара се п пбезбеђеоу средстава за пптребе ПОКС и п оихпвпј наменскпј упптреби,



на предлпг надлежнпг сппртскпг савеза именује наципналнпг селектпра, у сппртским
гранама у кпјима не ппстпји грански савез, именује наципналнпг селектпра на
предлпг прганизаципне јединице за дату сппртску грану,



дпнпси Ппслпвник п свпм раду,



именује и разрещава шланпве радних тела Управнпг пдбпра,



пдлушује п закљушиваоу правних ппслпва за кпје није надлежнп лице за
представљаое и заступаое на предлпг Председника ПОКС,



врщи и друге ппслпве утврђене пвим Статутпм, правилницима и ппслпвницима.

У слушају хитнпсти, Управни пдбпр мпже пдлушивати ппсредним изјащоаваоем шланпва на
нашин утврђен ппслпвникпм п раду.
3. ПРЕДСЕДНИК ППКС
Члан 45
Председник се бира на време пд 4 гпдине и мпже бити ппнпвп биран на исту функцију.
Мандат Председника ПОКС ппклапа се са мандатпм Управнпг пдбпра.
Председник ПОКС сазива седнице Скупщтине и Управнпг пдбпра и рукпвпди оихпвим
радпм.
Председник ПОКС пстварује увид у рад пргана ПОКС.
Председник ПОКС предлаже УО сталне и ппвремене кпмисије пднпснп радне групе, када
сматра да је тп неппхпднп, пдређује оихпве задатке и именује оихпве шланпве и пдлушује п
оихпвпм распущтаоу када пцени да су изврщили задатке.
Члан 46
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Председник ПОКС је наредбпдавац за изврщеое финансијскпг плана ПОКС, заступа
привредне и друге делатнпсти ПОКС, пдгпвпран је за закпнитпст рада и ппслпваоа ПОКС.
Председника ПОКС, у слушају оегпве пдсутнпсти, замеоује један пд пптпредседника кпјег пн
пвласти.
У слушају дуже спрешенпсти Председника ПОКС да пбавља свпју функцију, замеоује га један
пд пптпредседника кпга пвласти УО дп Скупщтине, а Председник деп свпјих пвлащћеоа
мпже ппверити другпм лицу уз сагласнпст Управнпг пдбпра.
Члан 47
Председник:


рукпвпди радпм скупщтине и УО ПОКС,



предлаже шланпве УО и предлаже избпр Генералнпг секретара,



прганизује, усмерава и врщи кппрдинацију сарадое са надлежним државним
прганима и међунарпдним прганизацијама,



стара се п изврщеоу пдлука Скупщтине и УО,



задужен је да заједнп са Генералним секретарпм ПОКС-а прганизује и припреми
седницу Скупщтине и све седнице УО ПОКС,



пптписује ппщта акта и пдлуке скупщтине и УО,



председник ПОКС предлаже УО ппвремене кпмисије пднпснп радне групе, када
сматра да је тп неппхпднп, пдређује оихпве задатке и именује оихпве шланпве и
пдлушује п оихпвпм распущтаоу када пцени да су изврщили задатке,



пбавља и друге ппслпве из делпкруга утврђенпг прпписима, пвим Статутпм и актима
ПОКС кап и ппслпве кпје му ппвере Скупщтина ПОКС и УО ПОКС,



врщи ппслпве везане за спрпвпђеое пдлука и закљушака пргана ПОКС.
Члан 48

ПОКС мпже имати дп два пптпредседника кпје бира УО ПОКС, и кпји су уједнп шланпви УО
ПОКС. Брпј пптпредседника ПОКС утврђује УО ПОКС, на предлпг председника ПОКС.
Пптпредседник ПОКС кпга пдреди председник ПОКС замеоује председника ПОКС у свим
правима и пбавезама за време оегпвпг пдсуствпваоа.
Пптпредседник ПОКС се бира из реда истакнутих сппртиста, сппртских струшоака, струшоака
у сппрту или привредника. Пптпредседник ПОКС бира се на време пд шетири гпдине и мпже
бити ппнпвп биран на исту функцију. Мандат пптпредседника ПОКС се ппклапа са мандатпм
УО ПОКС.
Генерални секретар
Члан 49
Генерални секретар врщи ппслпве везане за спрпвпђеое пдлука и закљушака пргана ПОКС.
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Генерални секретар је пдгпвпран за свпј рад председнику ПОКС и Управнпм пдбпру.
Генерални секретар мпра да ппседује пбразпваое најмаое 7/1 струшне спреме, да је бип
најмаое 4 гпдине на рукпвпдећим ппзицијама у наципналним сппртским гранским савезима
или у међунарпдним сппртским аспцијацијама преппзнатим пд стране МПК, кап и да има
пплпжен Струшни сппртски испит пп Закпну п сппрту.
Генерални секретар мпра да гпвпри енглески језик.
Генерални секретар мпра да дпстави свпју радну бипграфију са прилпзима кпји дпказују
навпде.
Генерални секретар пбавља свпју дужнпст прпфесипналнп.
Акп за Генералнпг секретара буде именпван шлан Скупщтине, престаје му мандат у
Скупщтини данпм именпваоа за Генералнпг секретара.
Именпваое генералнпг секретара се врщи сваке 4 (шетири) гпдине без пгранишеоа мандата.
Генерални секретар ПОКС-а :


Организује и кпнтрплище пбављаое струшних ппслпва у ПОКС-у и предузима мере за
унапређеое тих ппслпва;



Стара се п припремама седница пргана ПОКС-а и п изврщаваоу пдлука и других аката
тих пргана;



Обавља ппслпве кпје на оега пренесе Председник ПОКС-а ;



Ушествује у раду пргана ПОКС-а;



Предлаже УО све пптребне Правилнике, Ппслпвнике и Прптпкпле пптребне за рад
ПОКС-а;



Обавља и друге ппслпве у складу са Статутпм и другим ппщтим актима ПОКС-а.

Надзпрни пдбпр
Члан 50
Надзпрни пдбпр има три шлана, кпји нису шланпви Скупщтине.
Мандат шланпва Надзпрнпг пдбпра траје шетири гпдине, а мпже престати пставкпм и пре
истека мандата.
Чланпви Надзпрнпг пдбпра бирају председника Одбпра.
Надзпрни пдбпр дпнпси сппствени Ппслпвник.
Члан 51
Надзпрни пдбпр врщи надзпр над упптребпм средстава ПОКС прегледпм заврщнпг рашуна и
увидпм у финансијска дпкумента и са налазима уппзнаје Скупщтину
Надзпрни пдбпр врщи кпнтрплу спрпвпђеоа Статута и псталих ппщтих аката ПОКС и
кпнтрплу спрпвпђеоа пдлука Управнпг пдбпра ПОКС
Надзпрни пдбпр пбавещтава Скупщтину п свпм раду најмаое једнпм гпдищое.
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Сппртска кпмисија ППКС
Члан 52
Сппртска кпмисија ПОКС је сталнп саветпдавнп телп ПОКС, кпје треба да пбезбеди да се при
дпнпщеоу пдлука ПОКС узму у пбзир мищљеоа и ставпви сппртиста.
Чланпве Сппртске кпмисије ПОКС именују сппртске кпмисије наципналних сппртских савеза
кпји су шланпви ПОКС на перипд пд 4 гпдине, с тим щтп из једнпг сппртскпг савеза мпже бити
именпван самп један шлан Сппртске кпмисије ПОКС
Лице кпје је изабранп за шлана сппртске кпмисије МПК-а или ЕПК-а из Србије, пп функцији је
шлан СК ПОКС за све време дпк му траје мандат у СК МПК пднпснп СК ЕПК
Члан 53
Чланпви Сппртске кпмисије ПОКС именују се на перипд пд 4 (шетири) гпдине и мпгу бити
ппнпвп именпвани.
За шлана Сппртске кпмисије ПОКС мпже бити именпванп лице кпје испуоава следеће услпве:
– да је активни или бивщи сппртиста Србије кпји је ушествпвап на параплимпијским играма,
светским или еврппским првенствима
– да има најмаое 18 гпдина у време избпра
– да је и даље активан/на у сппрту или сппртским прганизацијама
– да није ушинип прекрщај Етишкпг кпдекса МПК
– да у свпјпј каријери није прекрщип анти-дппинг правила
Мандат избпрних шланпва сппртске кпмисије траје шетири гпдине без пгранишеоа брпја
мандата.
Сппртпви кпјима је ПОКС наципнални грански сппртски савез мпгу имати представнике у
Сппртскпј кпмисији.
Мандат шланпва пп функцији траје дпк траје статус шлана сппртске кпмисије МПК пднпснп
ЕПК
Чланствп у Сппртскпј кпмисији не искљушује шланствп у Скупщтини ПОКС.
Члан 54
Прпцедура избпра шланпва Сппртске кпмисије ближе се уређује Оснпвним правилима
Сппртске кпмисије кпја дпнпси Управни пдбпр ПОКС
Члан 55
Сппртска кпмисија ПОКС:
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стара се п ппщтпваоу права сппртиста у пквиру Параплимпијскпг ппкрета и у вези са
тим мпже дпнпсити преппруке,



у сарадои са сппртским савезима кпји су шланпви ПОКС, предлаже кандидата за
шлана сппртске кпмисије МПК-а и ЕПК-а из Србије, на пснпву критеријума кпје утврде
МПК и ЕПК,



Обавља и друге ппслпве у складу са Опщтим правилима Сппртске кпмисије.

Стручнп - прпграмска кпмисија ППКС
Члан 56
Струшнп – прпграмска кпмисија ПОКС је сталнп саветпдавнп телп ПОКС шији је делпкруг
планираое и реализација прпграма и прпјеката ПОКС.
Струшнп – прпграмска кпмисија ПОКС има три шлана.
Члан 57
Чланпви Струшнп – прпграмске кпмисије ПОКС именују се на перипд пд 4 (шетири) гпдине и
мпгу бити ппнпвп именпвани.
За шлана Струшнп – прпграмске кпмисије ПОКС мпже бити именпванп лице кпје испуоава
следеће услпве:
– да има статус струшоака у сппрту или сппртскпг струшоака
– да има најмаое 18 гпдина у време избпра
– да има најмаое шетвпрпгпдищое искуствп у рукпвпђеоу прпгрампм у параплимпијскпм
сппрту кпјим је пстварен врхунски сппртски резултат – да је рукпвпдип реализацијпм
прпграма тпкпм кпјег је псвпјена медаља на еврппскпм или светскпм првенству или на
параплимпијским играма или да је рукпвпдип прганизацијпм међунарпднпг турнира у
систему МПК или у МПК ушлаоене прганизације или међунарпднпг прпјекта кпји је успещнп
реализпван,
– да има искуствп у спрпвпђеоу најмаое једнпг међунарпднпг прпјекта или прпграма,
– да је и даље активан/на у сппрту или сппртским прганизацијама,
– да није ушинип прекрщај Етишкпг кпдекса МПК,
– да у свпјпј каријери није прекрщип анти-дппинг правила.
Чланствп у Струшнп – прпграмскпј кпмисији не искљушује шланствп у Скупщтини ПОКС.
Члан 58
Прпцедура избпра шланпва Струшнп – прпграмске кпмисије ближе се уређује Оснпвним
правилима Струшнп – прпграмске кпмисије кпју дпнпси Управни пдбпр ПОКС
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Члан 59
Струшнп – прпграмска кпмисија ПОКС:


Даје мищљеое и преппруку Управнпм пдбпру ПОКС у вези са редпвним гпдищоим
прпграмима и ппсебним прпграмима, прпграмима камппва и прпграмима
прганизације међунарпдних такмишеоа кпје ПОКС предлаже у свпје име или у име
свпјих шланпва надлежнпј државнпј институцији,



Даје мищљеое и преппруку Управнпм пдбпру ПОКС у вези са иницијативама за
изградоу, пдржаваоем и ппремаоем пбјеката,



Даје мищљеое и преппруку Управнпм пдбпру ПОКС у вези са наципналним и
међунарпдним прпјектима.

Обавља и друге ппслпве у складу са Опщтим правилима Струшнп – прпграмске кпмисије.
Стална сппртска арбитража
Члан 60
ПОКС, у свпјству шлана Олимпијскпг кпмитета Србије, прихвата надлежнпст Сталне сппртске
арбитраже Олимпијскпг кпмитета Србије.
Радна тела Скупштине и Управнпг пдбпра
Члан 61
Скупщтина и УО мпгу фпрмирати свпја стална или привремена радна тела у свим
слушајевима када се за тим укаже пптреба.
Члан 62
Стална радна тела кпја бира Управни пдбпр, ппред напред наведених су и:


Медицинска кпмисија;



Етишка кпмисија;



Дисциплинска кпмисија.
Члан 63

За пружаое струшне ппмпћи и пдређених услуга шланпвима ПОКС, у ПОКС се мпгу
пбразпвати пдређени специјализпвани сервиси.
Специјализпване сервисе пснива УО ПОКС ппсебнпм пдлукпм.
За услуге специјализпваних сервиса УО мпже утврдити ппсебне накнаде.
Делпкруг и нашин рада специјализпваних сервиса уређује се Правилима п раду
специјализпваних сервиса , кпји дпнпси УО ПОКС.
СТРУЧНА СЛУЖБА
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Члан 64
Административнп-струшне ппслпве за пптребе ПОКС пбављају заппслени у ПОКС.
Делпкруг Струшне службе и брпј изврщилаца ппслпва и задатака уређују се ппсебним
ппщтим актпм кпји дпнпси Управни пдбпр.
Генерални секретар је рукпвпдилац Струшне службе.
Израда струшних материјала и ппщтих аката мпже се ппверити и другим прганизацијама и
струшоацима. Сва пва акта мпра да усвпји Управни пдбпр.
У дпгпвпру са надлежним прганпм шлана ПОКС, Струшна служба ПОКС мпже преузети
неппсреднп пбављаое свих или ппјединих струшних ппслпва шлана ПОКС.
ИМПВИНА И РАСППЛАГАОЕ СРЕДСТВИМА
Члан 65
Импвина ПОКС мпже да се кпристи јединп за пствариваое циљева утврђених Статутпм.
Импвина ПОКС не мпже се делити оегпвим шланпвима.
Прихпди пстварени пбављаоем делатнпсти ПОКС кпристе се искљушивп за пствариваое
статутарних циљева сппртскпг удружеоа.
Члан 66
ПОКС мпже стицати средства и пстваривати прихпд пд прилпга, шланарине, дпнација и
ппклпна, субвенција, наслеђа, камата на улпге, закупнине, дивиденди, услуга, сппнзпрства и
других кпмерцијалних, маркетинщких, ппслпвних и привредних делатнпсти и активнпсти, у
складу са закпнпм.
Средства из става 1. пвпг шлана свпјина су ПОКС.
ПОКС пстварује прихпде и пд предузећа шији је псниваш у складу са закпнпм.
Члан 67
Прихпди и расхпди ПОКС утврђују се гпдищоим финансијским планпм и финансијским
извещтајем ПОКС.
Предлпг финансијских извещтаја утврђује Управни пдбпр а усваја Скупщтина ПОКС.
Средства ПОКС кпристе се за пствариваое циљева ПОКС у складу са финансијским планпм
ПОКС, а према прпграмима усвпјеним пд стране Скупщтине и Управнпг пдбпра ПОКС.
ПОКС пдгпвара за свпје пбавезе свпјим средствима.
Члан 68
О упптреби редпвних реализпваних нпвшаних средстава пдлушује УО ПОКС шије пдлуке
реализује Председник ПОКС.
О прибављаоу и распплагаоу неппкретнпм импвинпм пдлушује Управни пдбпр ПОКС.
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ППСТУПАК УСВАЈАОА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Члан 69
Ппступак усвајаоа финансијских извещтаја регулисан је пдељкпм пвпг Статута кпјим се
регулище надлежнпст пргана ПОКС.
ПОКС усваја две врсте извещтаја, кпји у себи садрже финансијске аспекте:
1) Извещтај према Правилнику п пдпбраваоу и финансираоу прпграма кпјима се
пстварује ппщти интерес у пбласти сппрта;
2) Гпдищои извещтај п раду ПОКС, кпји пбједиоује Извещтај државнпј институцији
надлежнпј за сппрт и Извещтај п сппственим реализпваним прихпдима за текућу
гпдину, кап и п прпграмским активнпстима.
Извещтаји се сматрају усвпјеним када их усвпје Надзпрни и Управни пдбпр ПОКС
Скупщтина ПОКС:

и

ПДЛУЧИВАОЕ П СТАТУСНИМ ПРПМЕНАМА
Члан 70
О статусним прпменама пдлушује се изменама пвпг Статута и дпнпщеоем пптребних пдлука
у складу са Закпнпм.
РЕШАВАОЕ СППРПВА
Члан 71
Пплазећи пд тпга да су шлански пднпси заснпвани на пснпву дпбрпвпљнпсти,
равнпправнпсти и пдгпвпрнпсти за заједнишке циљеве, шланпви ПОКС рещавају међуспбне
сппрпве и сппрпве са прганима ПОКС путем медијације и Сппртске арбитраже ПОКС.
Чланпви ПОКС мпгу сппрпве из свпг делпкруга рещавати на нашин пдређен пвим шланпм.
ППСТУПАК УСВАЈАОА, ИЗМЕНА И ДППУНА СТАТУТА И ДРУГИХ ППШТИХ АКАТА
Члан 72
Измене или дппуне Статута се врще пп прпцедури кпја је важила за дпнпщеое Статута и
усваја их Скупщтина.
Члан 73
У ПОКС се дпнпсе ппщта акта кпја су закпнпм пбавезна, пднпснп за кпје се у надлежним
прганима пцени да је оихпвп дпнпщеое кприснп и целисхпднп, ради нпрмативнпг
уређиваоа пдређених питаоа и пднпса.
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Опщти акти мпрају бити у сагласнпсти са Статутпм ПОКС.
Члан 74
Опщта акта ступају на снагу псам дана накпн пбјављиваоа на сајту ПОКС.
ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 75
У свпјим активнпстима и делатнпстима ПОКС прппагира екплпщке идеје и развија
активнпсти кпје дппринпсе защтити пшуваоу и унапређеоу живпта и здравља људи.
Чланпви ПОКС, шланпви пргана ПОКС и сви заппслени у ПОКС при свпм раду дужни су да
уважавају и примеоују прпписе и мере кпји се пднпсе на защтиту и унапређеое шпвекпве
живптне и радне средине, кап и да щире и развијају кпнцепт здравпг и сппртскпг живпта.
ПРЕСТАНАК РАДА ППКС
Члан 76
ПОКС престаје са радпм ппд услпвима утврђеним закпнпм или пдлукпм 3/4 свих шланпва
Скупщтине ПОКС.
Импвина ПОКС, у слушају престанка рада, пренпси се дпмаћпј недпбитнпј прганизацији у
пбласти сппрта шији су циљеви слишни циљевима ПОКС у Републици Србији.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 77
Овај Статут је највищи правни акт ПОКС и пбавезан је за све шланице ПОКС.
Акп има неке сумое у ппгледу знашеоа или интерпретације пдредаба пвпг Статута или акп
има кпнтрадикција између пвпг Статута и правила МПК, примениће се правила МПК.
Члан 78
Статут ПОКС ће увек бити у складу са Статутпм МПК и изришитп ће се заснивати на истпм.
Опщти акти ПОКС и шланица ПОКС усагласиће се са пдредбама пвпг Статута у закпнпм
прпписанпм рпку.
Члан 79
У слушају измене прпписа кпји регулищу материју кпја је премет пвпг Статута, или у слушају
непдлпжне пптребе да се пдређена питаоа кпја се регулищу Статутпм хитнп уреде на
другашији нашин, између две седнице Скупщтине, пвим Статутпм се утврђује да је Управни
пдбпр ПОКС пвлащћен да дпнпщеоем пдгпварајућих Статутарних пдлука привременп уреди
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ппједина питаоа, с тим да се иста изнесу на прву наредну седницу Скупщтине ради
верификације.
Акп надлежна институција за пбласт сппрта Владе Републике Србије захтева измену
пдређених пдредби Статута из фпрмалних разлпга, Управни пдбпр се пвлащћује да тпме
захтеву удпвпљи без сазиваоа Скупщтине ПОКС.
За све щтп није предвиђенп или у дпвпљнпј мери регулисан пдредбама пвпг Статута, ппступа
се схпднпм и неппсреднпм применпм Статута МПК.
Члан 80
Органи кпнституисани пп важећем Статуту на дан дпнпщеоа пвпг Статута, са свим
надлежнпстима из Статута пп кпме су кпнституисани, настављају са радпм дп редпвних
избпра у ПОКС.
Ппстпјећим шланпвима пргана ПОКС кпји не испуоавају услпве за шланствп у прганима ПОКС
у складу са пвим Статутпм аутпматски престаје мандат на дан 16.02.2017.гпдине, акп не
престане раније у складу са пвим Статутпм.
Члан 81
Данпм ступаоа на снагу пвпг Статута престаје да важи Статут ПОКС-а дпнет на Скупщтини
10.02.2017. гпдине кпји је ступип на снагу 18.02.2017. гпдине.
Овај Статут ступа на снагу истекпм псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли ПОКС
пд када се и примеоује.
Члан 82
Саставни деп Статута шини прилпг у кпме су ппписани шланпви ПОКС.

Зпран Мићпвић
Председник скупштине ППКС
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