ОСНОВНА ПРАВИЛА
О
РАДУ СПОРТСКЕ КОМИСИЈЕ ПАРАОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ
На основу одредбе члана 52. Статута Параолимпијског комитета Србије, Управни одбор
ПОКС, на електронској седници одржаној дана 24.04.2017. године усвојио је Основна
правила Спортске комисије ПОКС.
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан
Спортска комисија ПараПараолимпијског комитета Србије (у даљем тексту: СК ПОКС) је
саветодавно тело ПараПараолимпијског комитета Србије (у даљем тексту: ПОКС) које
треба да обезбеди да се при доношењу одлука у ПОКС узму у обзир мишљења и ставови
врхунских спортиста.
Члан 2
Свако деловање СК ПОКС биће усклађено са одредбама и принципима Статута
Међународног параПараолимпијског комитета, Статута Европског параПараолимпијског
комитета, Статута ПОКС, као и са одредбама ових Основних правила, укључујући и сва
друга акта и одлуке МПК, ЕПК и ПОКС
2. МИСИЈА И УЛОГА СПОРТСКЕ КОМИСИЈЕ ПОКС
Члан 3
Спортска комисија ПОКС се стара о поштовању права спортиста у оквиру
ПараПараолимпијског покрета и у вези с тим може доносити одговарајуће препоруке.
Председништво ПОКС може поверити Спортској комисији ПОКС одређене послове
примерене спортистима, као што је организација спортских догађаја и сл.
Члан 4
Спортска комисија Параолимпијског комитета Србије:
 разматра питања везана за спортисте и о томе обавештава ПОКС;
 заступа права и интересе спортиста и у том смислу доноси препоруке;
 стара се о едукацији спортиста;
 стара се о поштовању и примени Етичког кодекса МПК;
 сарађује са Спортском комисијом МПК и Спортском комисијом ЕПК;
 у сарадњи са спортским комисијама националних гранских спортских савеза
параПараолимпијских спортова који су чланови ПОКС, предлаже кандидате Србије за
Спортске комисије МПК-а и ЕПК-а, на основу критеријума које утврде Међународни
параолимпијски комитет и Европски параолимпијски комитет;
 води рачуна о поштовању правила Статута МПК-а која се односе на спортисте, борбу
против сваког облика дискриминације и насиља у спорту и против употребе супстанци

и радњи забрањених од стране МПК-а а сагласно
Параолимпијског покрета на простору Републике Србије.

Анти-допинг

кодексу

3. САСТАВ СПОРТСКЕ КОМИСИЈЕ
Члан 5
Чланове Спортске комисије ПОКС именују спортске комисије националних гранских
спортских савеза параолимпијских спортова који су чланови ПОКС на период од 4 године,
с тим што из једног Савеза може бити именован само један члан Спортске комисије ПОКС.
Лице које је изабрано за члана спортске комисије МПК-а или ЕПК-а из Србије, по функцији
је члан СК ПОКС за све време док му траје мандат у СК МПК односно СК ЕПК.
Члан 6
Чланови Спортске комисије ПОКС именују се на период од 4 (четири) године без
ограничења броја мандата.
У раду Спортске комисије ПОКС учествује Председник ПОКС или друго лице које он
овласти, без права гласа.
Члан 7
За члана Спортске комисије ПОКС може бити именовано лице које испуњава следеће
услове:
 да је активни или бивши спортиста Србије који је учествовао на параолимпијским
играма, светским или европским првенствима
 да има најмање 18 година у време избора
 да је и даље активан/на у спорту или спортским организацијама
 да није учинио прекршај Етичког кодекса МПК
 да у својој каријери није прекршио анти-допинг правила
Председник СК ПОКС бира се из реда чланова Комисије.
4. ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ
Члан 8
СК ПОКС ради на седницама Комисије које се одржавају најмање једном годишње
Спортска комисија ПОКС на седници:
 усваја годишње планове и програме рада
 разматра годишње извештаје
 Предлаже кандидате за чланове Спортских комисија МПК и ЕПК
 Бира Председника СК ПОКС
 обавља послове које јој повери Управни одбор ПОКС




Обавља и друге послове у складу са овим Општим правилима
Члан 9

Председник СК ПОКС
 заказује и води седнице СК ПОКС
 по функцији је члан Управног одбора ПОКС без права гласа
 Координира и спроводи процес кандидовања и изборни процес за чланове
Спортске комисије ПОКС
 Извршава одлуке и стара се о реализацији одлука, закључака и препорука Спортске
Комисије
 Потписује акта која усвоји Комисија
 Подноси извештај о свом раду у претходном периоду на почетку сваке седнице
којом председава
 Информише УО и скупштину ПОКС о раду СК ПОКС
5. ПРОЦЕДУРА ИМЕНОВАЊА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 10
Овим основним Правилима утврђују се следећи општи принципи за именовање чланова
Спортске комисије
 Само спортисти из грана спорта признатих од стране МПК као Параолимпијских
спортова могу бити бирани у Спортску комисију ПОКС
 Само спортисти који дају писмену изјаву да без резерви прихватају и спроводе Етички
кодекс МПК и усвојена антидопинг правила могу бити бирани у Спортску комисију
ПОКС. Повреда одредби Етичког кодекса или правила о допингу неспојива је са
чланством у СК ПОКС
 мора се водити рачуна о заступљености спортиста оба пола у комисији.


Члан 11
Процедуру именовања води и координира Председник ПОКС с тим да ово овлашћење може
пренети на Председника СК ПОКС старог сазива.
Члан 12
Поступак избора и именовања чланова спортске комисије мора да се заврши најкасније у
року од шест месеци од завршетка Летњих Параолимпијских игара
Председник упућује Спортским комисијама националних гранских спортских савеза
Параолимпијских спортова који су чланови ПОКС, као и председницима спортских секција
ПОКС, позивно писмо за истицање кандидатуре за именовање члана Спортске комисије
ПОКС чиме их упознаје са условима именовања и процедуром за именовање чланова СК
ПОКС, као и да могу поднети и предлог каднидата за избор Председника СК ПОКС.

Позивним писмом одређује се крајњи рок за истицање каднидатуре.
Члан 13
На основу позивног писма из претходног члана, Спортске комисије националних гранских
спортских савеза Параолимпијских спортова који су чланови ПОКС утврђују једног
каднидата за члана СК ПОКС и међу њима предлоге каднидата за избор Председника СК
ПОКС ако имају такав предлог, и подносе Председнику каднидациону документацију.
Члан 14
Валидним каднидатурама се сматрају каднидатуре које испуњавају услове за именовање
прописане овим Општим правилима и које су презентоване кроз следећа документа
 Изјава о прихватању каднидатуре, одредби Статута СК ПОКС, Етичког кодкса МПК и
антидопинг правила, потписана од каднидата
 Спортска и лична биографија
Валидност кандидатура утврђују Председник и Генерални секретар ПОКС.
Генерални секретар ПОКС стара се о заступљености спортиста оба пола и заступљености
спортиста летњих и зимских параолимпијских спортова у комисији.
Члан 15
На основу верификоване валидности кандидатуре, Спортске комисије националних
гранских спортских савеза параолимпијских спортова који су чланови ПОКС и спортских
секција ПОКС доносе у складу са својим општим актима одлуку о именовању члана СК
ПОКС
Одлука из претходног става одмах се доставља Председнику и Генералном секретару
ПОКС.
Члан 16
На основу приспелих Одлука о именовању, Председник писаним извештајем који доставља
Спортским комисијама националних гранских спортских савеза параолимпијских опортова
који су чланови ПОКС и спортских секција ПОКС, објављује резултате именовања и нови
састав Спортске комисије ПОКС, и заказује Конститутивну седницу СК ПОКС.
Члан 17
Овим општим правилима утврђују се следећи случајеви када члановима Комисије престаје
мандат
 писмени опозив од стране Спортске комисије која га је именовала
 када Спортска комисија ПОКС или Спортска комисија која је именовала члана утврди
да је члан прекршио Етички кодекс или правила о допингу
 услед неактивности – ако изостане са три узастопне седнице Комисије а не оправда
изостанак





услед смрти или губитка пословне способности
писменим отказом чланства који је достављен Председнику Комисије.
Члан 18

Комисија констатује престанак чланства у случајевима из претходног става.
6. КОНСТИТУИТИВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Члан 19
Конститутивну седницу Спортске Комисије ПОКС заказује Председник ПОКС и предлаже
дневни ред.
Дневни ред се може проширити на самој седници и другим питањима у зависности од
потребе, на предлог чланова СК ПОКС.
Члан 20
До избора новог Председника СК ПОКС седницом руководи Председник ПОКС
Са предлозима кандидата за Председника СК ПОКС који су пристигли до дана одржавања
седнице Председник упознаје чланове СК ПОКС
На конститутивној седници СК ПОКС не могу се истицати нови кандидати за Председника
СК ПОКС
Члан 21
Председник Комисије старог сазива подноси извештај о раду Комисије у претходном
периоду
За овим Кандидати за Председника Комисије износе свој програм рада
Чланови Комисије изјашњавају се о изнетим програмима рада гласајући за сваки програм
појединачно
За Председника Комисије сматра се изабраним онај кандидат чији је програм добио највише
гласова присутних чланова Комисије
Члан 22
О избору Председника СК ПОКС гласа се појединачно и јавно, уколико СК ПОКС не
одлучи да се гласа тајно – гласачким листићима. Одлуком којом се утврђује тајно гласање
одређује се и начин тајног гласања
Уколико је за једно изборно место утврђено више предлога, сматра се да је изабран онај
кандидат који је добио већину гласова присутних чланова Спортске комисије
Уколико од више каднидата ни један није добио потребну већину, гласање се понавља за
два кандидата који су добили највећи број гласова, све док се не постигне потребна већина

Члан 23
Председник објављује резултат избора и предаје вођење седнице новоизабраном
председнику СК ПОКС
Члан 24
О новом сазиву СК ПОКС Председник истовремено обавештава УО и Скупштину ПОКС
7. РЕДОВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Члан 25
Спортска комисија ПОКС ради на седницама које се одржавају најмање једном годишње
Да би седница могла да се одржи, неопходно је присуство најмање половине чланова
Комисије
Комисија одлуке доноси већином гласова присутних чланова ако за одређени случај овим
општим правилима није другачије одређено
У случају поделе гласова одлучујући је глас Председника
Одлуке на седници доносе се јавним изјашњавањем чланова Комисије осим уколико сама
Комисија не одлучи да се гласа тајно – гласачким листићима. Одлуком којом се утврђује
тајно гласање одређује се и начин тајног гласања
Члан 26
У припреми седнице и у раду Комисије помажу стручне службе ПОКС, а по потреби могу
бити ангажована и друга лица
Председник руководи седницом, стара се о примени овог пословника, и врши друге послове
утврђене овим Општим правилима
У случају спречености, Председника замењује најстарији присутни члан Комисије
Члан 27
Председник Комисије писменим путем одређује дан, час и место одржавања седнице и
предлаже дневни ред, а уз позив доставља писмени материјал уколико је сачињен
Позив за седницу мора бити достављен члановима Комисије најмање 3 дана пре одржавања
седнице
Позиви и материјали за седницу достављају се првенствено електронском поштом, а на
изричит писмени захтев члана Комисије и у писаном облику
Члан 28
Седнице Комисије су јавне, осим уколико се из оправданих разлога не донесе одлука о
искључењу јавности

Председник Комисије отвара седницу, и утврђује да постоји кворум за рад и одлучивање.
Члан 29
О раду седнице води се записник који садржи основне податке о раду седнице, а по тачкама
дневног реда напомене о уводном излагању, учесницима у дискусији и току гласања, као и
текст донете одлуке.
Члан 30
На почетку седнице утврђује се дневни ред и исти се може одлуком Комисије мењати у току
седнице. Даљи ток седнице одвија се по дневном реду
По свакој тачки дневног реда предлагач одлуке или известилац подноси кратку уводну
информацију, на основу које се отвара дискусија.
Појединачна дискусија је ограничена на 5 минута. Нико не може да говори на седници пре
него што затражи и добије реч од Председника.
Председник даје реч по редоследу пријављивања
Члан 31
Председник Комисије се стара о реду на седници.
За грубо кршење реда на седници, Председник изриче меру упозорења, а може и удаљити
лице које крши ред и омета седницу комисије
Члан 32
Након закључене дискусије, Председник формулише предлог одлуке тако да се о истом
недвосмислено може изјаснити за или против усвајања предлога, и исти се ставља на
гласање. О одлуци се гласа јавно, подизањем руке, изјашњавањем ко је “за” предлог, и ко
је “против” предлога
За службене потребе Комисије, могу се сачињавати изводи из записника које оверава
Председник на основу текста записника
Председник потписује сва акта Комисије
Члан 33
По исцрпљивању свих тачака дневног реда, Председник објављује да је седница завршена
8. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ
Члан 34
Ако је о одређеном питању потребно хитно одлучити, седница Комисије се може сазвати и
дан раније телефоном, а у ванредним околностима и у току дана

Ванредном седницом сматра се и она седница Комисије коју је Председник дужан да закаже
на образложени писмени захтев најмање 4 члана Спортске Комисије или на писмени
образложени захтев члана Спортске комисије МПК односно ЕПК
Члан 35
У случајевима кад је неопходно обезбедити ефикасност и брзину у одлучивању, Председник
може одлучити да се за одређене важне одлуке обезбеди да гласање изврше писмено и
чланови који нису присутни на седници а упознати су са дневним редом и предлогом
одлука, материјалом за седницу ако је исти сачињен.
9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36
Ова Општа правила примењују се одмах након усвајања.
У националним гранским спортским савезима Параолимпијских спортова који су чланови
ПОКС и у спортским секцијама ПОКС у којима није формирана Спортска комисија Савеза
односно секције, до формирања Спортске комисије Савеза, делокруг послова Спортске
комисије тог савеза утврђен овим Општим правилима, врши надлежни орган тог Савеза
Члан 37
Сви акти и одлуке Спортске комисије ПОКС морају бити у складу са овим Општим
правилима
Ова општа правила ће увек бити у складу са Статутом ПОКС
Акта и одлуке СК ПОКС, укључујући и одредбе ових Општих правила тумаче се пре свега
полазећи од норми и правила, али и духа и концепције Статута ПОКС, Статута и аката и
одлука МПК и органа МПК
Члан 38
У случају да одређена правна област није регулисана одредбама ових Општих правила, или
кад поједине одредбе нису у сагласности са статутом ПОКС, Статутом и актима и одлукама
МПК, као и ако има неке сумње у погледу значења или интерпретације појединих одредаба,
овим Општим правилима утврђује се да се одредбе Статута ПОКС, Статут, акта и одлуке
МПК непосредно примењују.

_______________________
Зоран Мићовић
Председник ПОКС

