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На основу члана 27 Статута Параолимпијског комитета Србије, Управни одбор ПОКС је
дана 24.04.2017. године, донео

ПРАВИЛНИК
О спортским секцијама Параолимпијског комитета Србије
Опште одредбе
Члан 1.
ПОКС је добровољна, неполитичка, невладина, непрофитна организација заснована на
слободи удруживања, основана и организована на основу Статута Међународног
параолимпијског комитета (у даљем тексту МПК) на неодређено време у облику
спортског удружења у форми спортског савеза.
ПОКС има статус надлежног националног спортског савеза у погледу остваривања
својих надлежности утврђених Законом о спорту Републике Србије.
Члан 2.
Овим Правилником се уређује оснивање спортских секција ПОКС.
Члан 3.
ПОКС је од стране државног органа надлежног за спорт препознат као национални
грански спортски савез за одређен број параолимпијских спортова у складу са
одговарајућим Правилником.
ПОКС своју функцију националног гранског спортског савеза врши преко одговарајуће
спортске секције ПОКС за дати спорт.
Клубови и спортска удружења која су уписана у надлежни регистар и испуњавају
услове за обављање спортских активности и делатности прописане Законом о спорту
удружују се, ради уређивања питања од заједничког интереса у датом спорту,
заједничког репрезентовања, уређивања питања организовања такмичења и статуса
спортиста у датом спорту, у одговарајућу спортску секцију ПОКС.
Клубови и удружења у области спорта морају испунити услове прописане Статутом
ПОКС и правилницима ПОКС, а посебно Правилником о чланству у ПОКС.
Чланство у спортској секцији ПОКС не може се преносити.
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Структура управљања
Члан 4.
Управни одбор ПОКС је надлежан, и за то одговоран Скупштини ПОКС, за управљање
спортовима за које има улогу националног гранског спортског савеза у области
параолимпијског спорта у складу са одговарајућим правилницима донетим од стране
државног органа надлежног за спорт.
УО ПОКС ће основати спортску секцију ПОКС за сваку спортску грану активну у
Републици Србији за који ПОКС има улогу националног гранског спортског савеза у
области параолимпијског спорта у складу са одговарајућим правилницима донетим од
стране државног органа надлежног за спорт.
УО ПОКС ће уважавати одлуке и следити препоруке Форума спортских секција ПОКС (у
даљем тексту „Форум“).
УО ПОКС ће на основу избора извршених у Форуму спортске секције основати Извршни
одбор спортске секције (у даљем тексту „Извршни одбор“) који за свој рад одговара
Управном одбору ПОКС, председнику и генералном секретару за сва питања у вези са
спортском граном за коју је надлежан.
Извршни одбор има искључиво надлежности које му додели Управни одбор ПОКС.
Координатора спортске секције (у даљем тексту „координатор“) именује Извршни
одбор и он обавља административно – техничке послове у вези са одговарајућом
спортском граном и одговара УО ПОКС, председнику и генералном секретару ПОКС.
Форум спортске секције
Члан 5.
Форум спортских секција чине сви клубови и удружења у области спорта учлањени у
ПОКС, без права гласа у Скупштини ПОКС, који се баве датом спортском граном.
За оснивање Форума су потребна најмање три правна лица (клуба или удружења у
области спорта) учлањена у ПОКС.
Члан 6.
Спортске секције које имају основан Форум морају да поштују Закон о спорту и
припадајуће правилнике, Статут и правилнике ПОКС.
Форум спортске секције се састаје по потреби, а најмање једном годишње.
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Форум заседа и на захтев УО ПОКС, као и на захтев најмање 1/3 чланова Форума
најкасније 30 дана од дана доношења одлуке УО ПОКС о заседању, односно од
пријема захтева чланова.
Седницу Форума сазива председник Форума.
Председник Форума обавештава УО ПОКС о седници Форума 15 дана унапред и
доставља предложен дневни ред и материјале на верификацију.
Сви чланови Форума морају бити обавештени 7 дана раније о заседању Форума, о
предложеном дневном реду и свима у овом року треба доставити одговарајуће
материјале на разматрање.
Члан 7.
Клубови учлањени у Форум имају:


7 гласова уколико у свом чланству има освајача медаље на Параолимпијским
играма у претходном параолимпијском циклусу,



5 гласова уколико у свом чланству има освајача медаље на Светском првенству
у претходном или текућем параолимпијском циклусу,



3 гласа уколико у свом чланству има освајача медаље на Европском првенству у
претходном или текућем параолимпијском циклусу,



1 глас уколико у свом чланству нема освајача медаље са Параолимпијских
игара, Светског или Европског првенства у претходном или текућем
параолимпијском циклусу,

Удружења у области спорта у форуму имају по 1 глас.
Члан 8.
Сваки делегат на седници Форума располаже једним гласом.
Сваки делегат мора има овлашћење на меморандуму клуба који представља у Форуму
оверено од стране лица за заступање клуба.
На седницама Форума се одлучује простом већином гласова. У случају изједначеног
броја гласова, глас председника Форума је одлучујући.
Седница Форума се може одржати у случају да јој присуствује више од половине
делегата.
Листу чланова Форума сачињава координатор најкасније до 20 јануара за текућу
годину за летње и до 20 јуна текуће године за зимске спортове. Листа чланова садржи
и број гласова који сваки члан има у Форуму.
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Члан 9.
Председника Форума, који је истовремено и председник ИО и чланове ИО бирају
чланови Форума на изборној седници већином гласова присутних делегата.
Изборна седница Форума се одржава најкасније 6 месеци по завршетку летњих
параолимпијских игара.
Члан 10.
Форум има следеће улоге и надлежности:
 Разматра, доноси и предлаже на усвајање УО ПОКС годишње извештаје о раду
спортске секције;
 Разматра, доноси и предлаже на усвајање УО ПОКС одлуку о програму рада и
развоја спортске секције;
 Верификује одлуке ИО донете између две седнице Форума;
 Разматра предлоге чланова спортске секције;
 Дискутује и извештава општа питања у вези са развојем спорта за који је
надлежан;
 Издаје обавезујућа упутства и смернице ИО;
 Доноси одлуке и закључке из своје надлежности које верификује УО ПОКС и, по
потреби, Скупштина ПОКС;
 Врши анализе и препоруку за осамостаљивање спортске секције и њено
прерастање у национални грански спортски савез у складу са препорукама
Међународног параолимпијског комитета и условима дефинисаним овим
правилником;
 Разматра, доноси и предлаже на усвајање УО ПОКС одлуку о престанку рада
секције.
Члан 11.
Председник Форума руководи седницама Форума.
У одсуству председника Форума, делегати бирају лице које руководи седницом из
реда чланова ИО.
Седнице Форума се одвијају у складу са пословником о раду Форума који усваја УО
ПОКС на предлог Форума.
Свака седница почиње прозивањем присутних делегата и установљавањем постојања
кворума.
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Извршни одбор спортске секције
Члан 12.
Извршни одбор има 5 чланова изабраних на седници Форума.
Мандат чланова ИО траје четири године и поклапа се са мандатом осталих органа
ПОКС. Број мандата није ограничен.
Сваки члан ИО има одговарајућу функцију са описом задужења. Звања и опис
задужења предлаже Форум, а усваја УО ПОКС уз претходну сагласност стручне службе
ПОКС.
Пожељно је да је у чланству ИО најмање један спортиста који је учествовао на
међународним такмичењима.
ИО може у своје чланство да кооптира и чланове без права гласа који својим радом
могу да допринесу развоју спортске гране.
Чланство у ИО престаје под условима за престанак чланства у органима ПОКС
прописаним Статутом ПОКС.
Председник и генерални секретар ПОКС су чланови ИО без права гласа.
Члан 13.
ИО има следеће улоге и надлежности:
 Води текуће послове спортске секције;
 Предлаже Форуму четворогодишњи програм развоја спорта;
 Доноси спортска правила и њихове измене на основу предлога стручних
комисија;
 Разматра поднете годишње извештаје органа спортске секције;
 Усваја финансијски план за спортску секцију за који је надлежан;
 Предлаже календар такмичења за спортску секцију за који је надлежан;
 Усваја општа акта која нису у надлежности Форума;
 Утврђује предлог одлуке о статусним променама;
 Именује координатора;
 Бира селекторе у свим репрезентативним селекцијама;
 На предлог селектора прописује критеријуме за избор спортиста у
репрезентативне селекције;
 Предлаже УО ПОКС саставе делегација на међународним такмичењима;
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Извршава одлуке и закључке Форума и спроводи сва акта донета од стране
Форума, УО ПОКС и Скупштине ПОКС у оквиру својих надлежности;
Припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука Форума из области своје
надлежности;
Даје мишљење на захтев УО ПОКС на питања од значаја за спортску грану;
Предлаже и примењује одговарајуће правилнике којима се обезбеђује законит
рад спортске секције преко које ПОКС врши функцију националног гранског
спортског савеза за дату спортску грану;
Обавља остале послове из круга своје надлежности које му повери Форум, УО
ПОКС и Скупштина ПОКС.
Члан 14.

Седнице ИО се одржавају најмање 2 пута годишње.
Седнице ИО се могу одржавати средствима електронске комуникације.
Обавезно се води записник на седницама ИО. Записник води координатор, а
верификује га, по усвајању, председник ИО. Записник са седница ИО се обавезно
доставља члановима УО ПОКС.
У случају да члан ИО не присуствује седницама, не учествује у раду ИО или да не
доприноси довољно раду ИО, остали чланови ИО имају право да га смене и да од
Форума траже да мандат повери другом лицу.
Материјал за седнице ИО припрема координатор са председником ИО, а пре слања
осталим члановима ИО материјал се шаље на увид генералном секретару ПОКС.
ИО може донети сопствени Правилник о раду ИО који мора да буде усклађен са
општим актима ПОКС и одобрен од стране УО ПОКС.
Члан 15.
Годишњи извештај ИО по усвајању од стране Форума и потом УО ПОКС се третира као
годишњи извештај ПОКС за спортску грану за коју је ПОКС препознат као национални
спортски грански савез.
Генерални секретар ПОКС је задужен да се препоруке и одлуке ИО благовремено
проследе члановима УО ПОКС и да буду део материјала за седнице УО ПОКС, као и да
одлуке УО ПОКС буду благовремено достављене члановима ИО спортских секција.
Председници ИО могу бити позивани на седнице УО ПОКС како би се изјаснили о
одређеним темама о којима УО ПОКС одлучује.
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УО ПОКС може захтевати од ИО писани извештај о било којој теми од значаја за ПОКС.
ИО има право да делегира питања Скупштини ПОКС.
Члан 16.
ИО врши подношење предлога редовног годишњег програма и посебног програма за
спортску грану. Ове програме усваја Форум, а верификују УО и Скупштина ПОКС.
ИО врши планирање годишњег буџета у складу са расположивим средствима које
треба да одобри Форум и УО и Скупштина ПОКС.
ИО је дужан да поштује процедуре финансирања ПОКС.
ИО има могућност да својим активностима обезбеди наменска средства која ће бити
утрошена на реализацију програма за спортску грану којом руководи. План утрошка
средстава одобрава УО ПОКС.
Трансфер надлежности националног спортског гранског савеза са ПОКС
Члан 17.
ПОКС има намеру да обави пренос својих надлежности националног спортског
гранског савеза на независне спортске организације у складу са Статутом и агендом
МПК.
Члан 18.
УО ПОКС, уз сагласност Скупштине ПОКС, има надлежност да обави пренос својих
надлежности националног спортског гранског савеза на независну спортску
организацију (Савез).
Да би се обавио трансфер надлежности националног спортског гранског савеза ПОКС
на Савез треба да буду испуњени критеријуми прописани Законом о спорту и:
1. Да одговарајући Форум донесе одлуку двотрећинском већином гласова
чланова Форума о покретању иницијативе за пренос надлежности;
2. Да ИО Форуму представи Стратешки план, покаже оперативни и пословни
капацитет за пренос надлежности у складу са представљеним Планом, да је
припремио правни оквир који обезбеђује континуитет у функционисању
спортске гране (нпр. Да постоји припремљен предлог Статута, општих правних
аката, одговарајућих уговора, писама о намерама и сл.) и Акциони план
транзиције;
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3. Да УО ПОКС, следећи одлуку Форума, и на основу увида у предложени
Стратешки и Акциони план, припремљена документа, процени капацитет за
трансфер и да сагласност за његово спровођење;
4. Да Скупштина ПОКС верификује одлуку УО ПОКС.
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу и примењује се од дана усвајања, а за његово тумачење
надлежан је Управни одбор ПОКС.

Председник ПОКС

____________________________
Зоран Мићовић
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