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На основу члана 40. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016), у поступку усаглашавања
са одредбама Закона, Скупштина Параолимпијског комитета Србије, на седници одржаној
10.02.2017. године године усвојила је
СТАТУТ
ПАРАОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Параолимпијски комитет Србије (у даљем тексту: ПОКС) је организација у области спорта
образована у складу са Статутом Међународног параолимпијског комитета и призната од
стране Међународног параолимпијског комитета (у даљем тексту: МПК).
У складу са својом мисијом, улогом и положајем на националном нивоу ПОКС је Законом о
спорту Републике Србије и Правилником о надлежним националним спортским савезима за
спортске гране и области спорта у Републици Србији препознат и признат као надлежан
национални спортски савез за сва лица која су непосредно или посредно обухваћена општим
актима и Правилима ПОКС, а активност ПОКС је препозната као активност којом се реализује
општи интерес у области спорта особа са инвалидитетом.
ПОКС има статус надлежног националног спортског савеза у погледу остваривања својих
надлежности утврђених Законом о спорту Републике Србије.
На основу изнетог ПОКС се усвајањем овог Статута обавезује:


да ће у својим активностима доследно поштовати начела Параолимпијске повеље, као
и Статута и одлука МПК, и да ће своје активности доследно спроводити у складу са
истим, укључујући и одредбе пратећих прописа (Правилника), а којима су уређена
питања која се односе на националне параолимпијске комитете,



да ће се старати о развоју и унапређењу врхунског спорта и система врхунског
параолимпијског спорта на територији Републике Србије,



да ће учествовати у активностима којима се помаже ширење мира,



да ће подстицати и учествовати у активностима којима се унапређује положај жена у
спорту,



да ће помагати и подстицати развој спортске етике,



да ће се борити против допинга и да ће поштовати одредбе Светског анти-допинг
кодекса и Анти-допинг кодекса МПК,



да ће сачувати своју аутономију и одупирати се свим притисцима политичког,
религиозног или економског карактера, који га могу спречавати да његова делатност
буде у складу са наведеним правилима,



да ће у свом деловању испољавати одговоран однос према питањима заштите животне
средине.
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1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Правни положај ПОКС
Члан 1.
ПОКС је добровољна, неполитичка, невладина, непрофитна организација заснована на
слободи удруживања, основана и организована на основу Статута МПК и овог Статута на
неодређено време у облику спортског удружења у форми спортског савеза ради остваривања
циљева утврђених овим Статутом.
ПОКС је признат од МПК-а и његова основна улога је да развија и штити Параолимпијски
покрет у Србији, у складу са Статутом МПК.
ПОКС обавља послове којима се обезбеђују услови за: праћење, развој и унапређење
параолимпијског спорта и спорта особа са инвалидитетом уопште, организацију и одржавање
међународних спортских такмичења која су у надлежности Међународног параолимпијског
комитета и других међународних спортских организација у које је ПОКС учлањен,
остваривање међудржавне и међународне спортске сарадње и реализацију програма и
пројеката из области параолимпијског спорта који су од општег интереса за Републику Србију,
као и друге послове у складу са Законом о спорту Републике Србије.
Посебни задаци ПОКС:
1) у своје име предлаже годишње и посебне програме којима се остварује општи интерес у
области спорта и прикупља од својих сталних чланова (надлежних националних гранских
спортских савеза параолимпијских спортова) и у њихово име предлаже годишње и посебне
програме којима се остварује општи интерес у области спорта;
2) учествује у раду стручних комисија које врше евалуацију програма који се финансирају у
складу са Законом о спорту;
3) даје мишљење на акт министра којим се утврђују национални грански спортски савези чији
се програми финансирају из буџета Републике Србије, спортске гране и спортски објекти од
значаја за Републику Србију;
4) учествује у раду комисије за припрему категоризације спортова, спортиста и спортских
стручњака и врши рангирање;
5) израда стручног мишљења - да ли нека активност, односно делатност спада у спортску
активност, односно спортску делатност и којој спортској дисциплини и спортској грани,
односно области припада, као и који међународни спортски савез има статус надлежног
међународног спортског савеза у складу са Законом о спорту;
6) учествује у раду Управног одбора Републичког завода за спорт и медицину спорта
Републике Србије;
Члан 2
ПОКС је правно лице и има правну и пословну способност утврђене прописима Републике
Србије.
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Члан 3
ПОКС је члан МПК и Олимпијског комитета Србије.
ПОКС је члан Европског параолимпијског комитета (ЕПК).
ПОКС је члан међународних спортских организација за особе са инвалидитетом: CPISRA
(Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association – Међународна асоцијација за
спорт и рекреацију особа оболелих од церебралне парализе), IBSA (International Blind Sport
Federation – Међународна спортска федерација слепих и слабовидих), INAS (International
Sports Federation for Persons with Intellectual Disability – Међународна спортска федерација
особа са менталним инвалидитетом), IWAS (International Wheelchair and Amputee Sports
Federation – Међународна спортска федерација корисника колица и особа са ампутацијама).
ПОКС се може удруживати и учланити у друге спортске, друштвене или пословне, домаће или
међународне организације и асоцијације у циљу остварења интереса параолимпијског
спорта.
У циљу испуњавања своје мисије и извршавања своје улоге, ПОКС може да оснује, купи или
на други начин контролише друга правна лица.
Члан 4
ПОКС је носилац и реализатор финансијских пројеката и програма којима се остварује општи
интерес у области спорта особа са инвалидитетом у Републици Србији, а који се финансирају
из буџета, на начин уређен Законом о спорту Републике Србије.
ПОКС врши функцију гранског националног спортског савеза за спортове особа са
инвалидитетом у гранама спорта у којима није формиран национални спортски савез до
формирања гранских Савеза, и као такав има улогу управног тела за ове спортове.
Члан 5
У раду ПОКС, на начин утврђен овим Статутом и Пословником скупштине учествују и активни
и бивши спортисти освајачи медаља на Европским и Светским првенствима и
Параолимпијским играма и њихови тренери.
ЈАВНОСТ РАДА ПОКС
Члан 6
Рад ПОКС је јаван.
Годишњи извештај о раду је истакнут на сајту ПОКС.
Органи и тела ПОКС могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа када се
разматрају документа или подаци поверљиве природе, као и прогласити пословну тајну.
Управни одбор ПОКС ће по потреби донети посебан акт о пословној тајни.
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Члан 7
Представника ПОКС који даје податке и информације у вези са радом ПОКС одређује
Председник ПОКС.
Представник ПОКС који даје податке и информације у вези са радом ПОКС одговоран је за
њихову тачност и дужан је да у иступима води рачуна о угледу ПОКС.
Ставове ПОКС, односно органа и тела ПОКС могу да износе и заступају само изабрани
функционери ПОКС .
НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ЗАСТУПАЊЕ И ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА
Назив
Члан 8
Назив Параолимпијског комитета Србије је: Параолимпијски комитет Србије
Скраћени назив Параолимпијског комитета Србије је: ПОКС
Назив Параолимпијског комитета Србије на енглеском језику: Paralympic Committee of Serbia
Скраћени назив Параолимпијског комитета Србије на енглеском језику: NPC Serbia
О промени назива одлучује Скупштина ПОКС изменама овог Статута.
Седиште
Члан 9
Седиште ПОКС је у Београду, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.
О промени седишта одлучује Управни одбор ПОКС.
Заступање
Члан 10
Председник ПОКС представља и заступа ПОКС у земљи и иностранству.
Председник ПОКС може овластити једног од потпредседника да га замењује у одређеном
периоду или у одређеној активности.
Подручје деловања
Члан 11
Подручје деловања Параолимпијског комитета Србије је територија Републике Србије.
ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ
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Симболи визуелног идентитета
Члан 12
ПОКС има заставу, амблем, химну и друге симболе.
Заставу ПОКС чини амблем ПОКС на белој подлози.
Димензије и изглед заставе ПОКС одређује Управни одбор ПОКС.
Амблем ПОКС је државна застава испод које се налазе три агитоса, а изнад натпис
"ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ".
Знак ПОКС на енглеском језику је државна застава испод које се налазе три агитоса, а изнад
натпис "Paralympic Committee of Serbia".
Графички изглед знака утврђује Управни одбор.
Симболи ПОКС из ст. 2, 4. и 5. овог члана су искључиво власништво ПОКС и њихово коришћење
мора бити у складу са правилима МПК.
Симболи ПОКС штите се у складу са законом и Статутом МПК.
Управни одбор ПОКС доноси Правилник о употреби и коришћењу интелектуалне својине
ПОКС, који је обавезујући за све чланице ПОКС.
Речи "параолимпијски" и "параолимпијада", самостално или у међусобној вези, као и
одговарајуће речи или групе речи у страном језику, могу бити коришћене у називу, односно
пословном имену неке организације или за означавање одређене спортске приредбе само уз
сагласност ПОКС.
Облик и садржај печата
Члан 13
Печат ПОКС је округлог облика стандардних димензија, у чијој се средини налази знак ПОКС,
а на рубу је исписан кружно назив на српском језику ћирилицом: "ПОКС - Београд".
ПОКС има печат и на енглеском језику за међународно саобраћање.
УО одлучује о броју, изгледу и употреби других печата и штамбиља ПОКС.
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ПОКС
Члан 14
ПОКС је самосталан у остваривању својих циљева и мора сачувати и борити се за своју
аутономију и одупирати се свим притисцима политичког, религиозног или економског
карактера.
ПОКС у остваривању својих циљева, приликом планирања и реализације активности, мора
водити рачуна да је исте ускладио са Националном стратегијом развоја спорта коју доноси
надлежна институција за област спорта Владе Републике Србије.
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Члан 15
Основни циљеви ПОКС дефинисани су:
1. допринос и подстицање ширења идеја параолимпизма и развоја спорта у целини;
2. поштовање основних начела Параолимпијског покрета;
3. развој и заштита Параолимпијског покрета у Републици Србији, у складу са
Параолимпијском повељом;
4. представљање Србије на Параолимпијским играма и другим регионалним,
континенталним и светским такмичењима која су под патронатом МПК и других
међународних организација чији је ПОКС члан;
5. спречавање сваког облика дискриминације и насиља у спорту уз гарантовање ферплеја;
6. обезбеђивање услова за праћење, развој и унапређење врхунског спорта и система
врхунског спорта у параолимпијским спортовима и остваривање међудржавне и
међународне спортске сарадње;
7. усвајање и спровођење Анти-допинг правилника ПОКС чиме се обезбеђује да антидопинг политика и прописи буду у складу са Светским анти-допинг кодексом;
8. Планирање, предлагање и реализација програма и пројеката од општег интереса на
начин одређен Законом;
9. Стварање услова за који ће омогућити веће учешће жена у спортским активностима на
свим нивоима и у свим структурама;
10. сарадња са националним параолимпијским комитетима које признаје МПК и
међународним спортским асоцијацијама (међународне спортске федерације које су
надлежне за спортове које су обухваћене програмом Параолимпијских игара,
међународне спортске федерације које су признате од стране МПК, а које су надлежне
за спортове који нису обухваћени програмом Параолимпијских игара, мулти-спортске
асоцијације и друге организације које су оријентисане ка спорту);
11. организовање Параолимпијских игара, ако их ПОКС-у повери МПК и других
међународних скупова и такмичења под покровитељством МПК и других
међународних организација чији је ПОКС члан;
12. у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом, издаје,
обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима у складу са Законом о
спорту, правилима тог савеза и правилима надлежног међународног спортског савеза
и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад;
13. планирање и организација стручних скупова и оспособљавања и усавршавања
спортских стручњака и стручњака у спорту;
14. уређивања питања од заједничког интереса и заједничког репрезентовања, уређивања
питања организовања такмичења и статуса спортиста параолимпијских спортова;
15. усклађивања активности својих чланова;
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16. ПОКС у складу са законом ради организованог и систематског праћења стања у
параолимпијском спорту и дугорочног планирања његовог развоја у Републици Србији
води националне евиденције;
17. ПОКС у складу са законом прикупља, чува и врши друге радње обраде података у
складу са Чланом 5, Ставом 2 Закона о спорту;
18. репрезентовање националног спорта у подручју свог деловања;
19. израда стручног мишљења да ли нека активност, односно делатност спада у спортску
активност, односно спортску делатност и којој спортској дисциплини и спортској грани,
односно области припада, као и који међународни спортски савез има статус
надлежног међународног спортског савеза у складу са Законом о спорту;
20. вршење улоге националног гранског спортског савеза у случајевима предвиђеним
Законом о спорту и припадајућим правилницима;
21. остваривање осталих надлежности у складу са Законом о спорту Републике Србије.
Члан 16
ПОКС је обавезан да планира, организује и реализује одлазак на Параолимпијске игре.
ПОКС је обавезан да формира, организује и води делегацију на Параолимпијским играма, као
и на регионалним, континенталним и светским мулти-спортским такмичењима која се
организују под покровитељством МПК.
ПОКС је одговоран за понашање чланова своје делегације.
Члан 17
Ради остваривања основних циљева, ПОКС:


сарађује са надлежном институцијом за област спорта Владе Републике Србије и
другим државним органима, Антидопинг агенцијом Републике Србије, Републичким
заводом за спорт и медицину спорта и савезима у области спорта у Републици Србији,



организује спровођење програма припрема и учешћа спортиста и екипа на
Параолимпијским играма и другим такмичењима,



организује привредне активности и ангажује покровитеље за учешће у финансирању
остваривања циљева ПОКС,



представља и заступа интересе спорта Србије у међународном покрету и предузима и
друге активности и послове, сагласно овом Статуту,



планира, организује и реализује израду и усвајање правилника и других правних аката
којима се на општи начин уређују питања од значаја за остваривање циљева ПОКС у
складу са Законом о спорту.

У циљу испуњења своје улоге, ПОКС може сарађивати са владиним и невладиним
организацијама. Међутим, ПОКС се не сме никада укључити у било коју активност која би била
супротна статуту МПК.
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Влада Републике Србије или други државни органи не могу учествовати у одлучивању о
избору или опозиву било ког члана ПОКС, односно њихових представника у органима ПОКС.
Међутим, ПОКС има дискреционо право да за свог члана изабере и неког од представника
ових органа.
ЧЛАНОВИ ПОКС
Члан 18
ПОКС је организација у коју се удружују сви спортски савези параолимпијских грана спорта
Републике Србије ради остваривања заједничких циљева и интереса утврђених овим
Статутом. Утврђује се да су чланови ПОКС они савези који су регистровани у складу са Законом
о спорту Републике Србије и који су директно или посредно учлањени у међународне
спортске федерације које су надлежне за спортове обухваћене програмом Параолимпијских
игара.
Грански спортски савез који је одговарајућим правилником препознат као надлежан и за
олимпијску и за параолимпијску грану спорта, а учлањен је у ПОКС, мора да има
организациону јединицу за параолимпијски спорт, а у Скупштини ПОКС треба да га
представља лице делегирано од стране те организационе јединице за параолимпијски спорт.
Статути, деловање и активности чланице ПОКС морају бити у складу са овим Статутом,
одлукама и актима ПОКС, укључујући и усвајање и примену Међународног анти-допинг
кодекса.
Чланови ПОКС и њихови представници у органима ПОКС морају радити у интересу ПОКС, а у
противном су одговорни за штету коју би ПОКС претрпео услед њиховог несавесног,
нестручног или незаконитог рада.
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 19
ПОКС препознаје и признаје и гранске савезе и удружења Републике Србије која су
регистрована у складу са Законом о спорту Републике Србије и који су из спортова које
препознаје МПК, као и мулти-спортске групе и друге организације које су оријентисане ка
спорту и које су у стању да потпомогну успешном раду ПОКС или које су на изузетан начин
допринеле спорту и параолимпизму.
Са организацијама наведеним у претходном ставу ПОКС одржава и унапређује односе, али се
оне у смислу овог Статута не сматрају члановима ПОКС.
Самостални спортисти, стручна спортска удружења и савези, територијални савези нижег
ранга, стручне организације који не испуњавају услове за стицање својства редовног или
придруженог члана ПОКС могу бити укључени у рад ПОКС као посматрачи.
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Члан 20
О пријему нових чланова ПОКС одлучује Скупштина на предлог Управног одбора.
Члан 21
ПОКС може признати својство заслужног и почасног члана у складу са посебном Одлуком
Скупштине ПОКС.
Члан 22
Општи услови за пријем у чланство ПОКС су:


Правно ваљана регистрација код надлежног државног органа;



Прихватање овог Статута и општих аката ПОКС;



Програмска компатибилност са програмом и циљевима ПОКС;



Континуирана активност у трајању од најмање 2 године на остваривању сопствених
програмских циљева;

Осим општих услова за чланство у ПОКС, сваки члан је обавезан да испуни критеријуме
прописане посебним Правилима којима се ближе уређују процедуре за пријем у чланство и
престанак чланства, услови и поступак за препознавање и признавање спортских
организација, права и обавеза чланова, као и друга питања чланства у ПОКС која нису
регулисана овим Статутом.
Сваки члан је дужан да потписом приступнице прихвати чланство у ПОКС са свим правима и
обавезама које оно носи.
Стручна служба ПОКС је дужна да обезбеди редовну евиденцију о статусу својих чланова кроз
Књигу чланова ПОКС.
Својство члана ПОКС престаје:


престанком постојања правног лица,



на писани захтев члана,



ако члан својим деловањем нарушава углед и интересе ПОКС или другог члана ПОКС,



услед немогућности члана да дуже од годину дана испуњава своје функције
предвиђене овим Статутом и Законом о спорту Републике Србије;



због повреде и непридржавања одредби Статута и других општих аката ПОКС, на
основу препоруке Дисциплинске или Етичке комисије.

Члан ПОКС има право да иступи из чланства ПОКС ако то затражи надлежни орган савеза
односно организације и ако је члан који иступа из чланства измирио преузете материјалне и
друге обавезе према ПОКС и/или другом члану ПОКС.

Страна 10 од 28

Члан 23
Члан органа или тела ПОКС може бити искључен одлуком Скупштине, у случају да се констатује
да је занемарио или намерно угрозио интересе ПОКС или се понашао на начин који је
недостојан ПОКС.
Изабрани функционери ПОКС (Председник, Потпредседници, Генерални секретар,
председници одбора и комисија) разрешавају се дужности уколико се констатује да су
повредили Етички кодекс или правила о допингу, као и ако су осуђена за кривична дела
против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко
убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано
коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе
допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава,
насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода
такмичења.
Одлука о разрешењу из претходног става доноси се двотрећинском већином гласова
присутних чланова Скупштине на основу мишљења Управног одбора ПОКС.
Члан, односно функционер на кога се одлука о искључењу, односно разрешењу односи има
право да буде саслушан, што подразумева право да буде упознат са оптужбама, да се заложи
за свој случај и лично га изнесе на седници органа који одлучује о искључењу, или да поднесе
своју одбрану у писаној форми.
Члан 24
До доношења одлуке о искључењу, члан органа и тела ПОКС одлуком органа или тела чији је
члан, функционер ПОКС одлуком Управног одбора ПОКС, може бити суспендован у
остваривању чланских права и лишен свих или дела права, повластица или функција које
проистичу из чланства или функције у ПОКС за одређени период или трајно уколико се утврди:
 груба повреда одредби овог Статута или других одлука и аката ПОКС,
 груба повреда Статута МПК, Етичког кодекса или других правних правила,
 ако члан неће или не може да обавља своју функцију дуже од три месеца.
Права, обавезе и одговорност чланова
Члан 25
Чланови ПОКС преко својих представника у органима и телима ПОКС, на начин предвиђен
овим Статутом:




предлажу и учествују у доношењу мера за остварење циљева ПОКС;
предлажу спортисте и екипе за учешће на Параолимпијским играма и другим
одговарајућим спортским такмичењима, на основу критеријума надлежних органа
ПОКС;
бирају и опозивају представнике у органе ПОКС;
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проводе одлуке и закључке органа ПОКС који су донети у складу са овим Статутом и
обављају и друга статутарна права и обавезе.

Обавезе чланова ПОКС-а су:


да поштују и примењују правила и нормативна акта ПОКС,



да у континуитету у сарадњи са ПОКС обезбеђују квалитетан и динамичан развој својих
спортова на целој територији државе, и интензивно раде на постизању што бољих
резултата, како спортских тако и организационих,



да достављају ПОКС детаљни програм и календар акција за своје спортове за наредну
годину на начин како то захтева ПОКС,



да поштују календар активности и такмичења ПОКС,



да на време, у назначеном року и у захтеваној форми достављају ПОКС-у предлоге по
свим питањима,



да предлажу критеријуме за све врсте категоризација и промоција који се односе на
њихов спорт,



да доставе свој Статут ПОКС-у и да редовно обавештавају ПОКС о било каквим
статутарним и статусним променама,



да прате рад својих представника у органима ПОКС-а, као и да предлажу и опозивају
своје представнике у органима ПОКС-а,



да ПОКС-у у року и на за то предвиђен начин достављају остварене спортске резултате
у земљи и иностранству као и резултате и ефекте одржаних акција и изведених
програма,



да преко Генералног секретара ПОКС одржавају редовну и сталну комуникацију са
ПОКС, а нарочито да благовремено одговоре на све званичне захтеве ПОКС;

Права чланова ПОКС су :


право да учествују у свим активностима ПОКС и да дају предлоге по свим питањима у
ПОКС,



право да бирају и да буду бирани у органе ПОКС, и да учествују у њиховом раду,



право учешћа у свим активностима ПОКС,



да учествују у процесу реализације програма ПОКС.

Непоштовање чланских права и обавеза повлачи одговорност у складу са општим актима
ПОКС.
Члан 26
Члан ПОКС је дужан да председника ПОКС правовремено обавештава о свим догађајима који
могу довести до угрожавања примене Статута МПК у Србији или Статута ПОКС.
Представници члана ПОКС имају право и дужност да учествују у раду и одлучивању у органима
ПОКС и да буду правовремено обавештени о њиховом раду; да учествују као представници
ПОКС у раду других органа и организација; да се залажу за провођење усвојених закључака
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органа ПОКС у савезима у којима су бирани у ове органе и да врше друге активности у складу
са овим Статутом и Пословником Скупштине ПОКС.
Чланови ПОКС, осим оних који своју функцију у ПОКС обављају професионално, неће примати
зараду, нити било какву врсту накнаде на име вршења функције у складу са одредбама Статута
МПК.
Чланство у ПОКС
Члан 27
Услови за чланство у ПОКС су:
-

Попуњен Упитник за чланство у ПОКС,

-

статус националног гранског спортског савеза параолимпијских спортова
Републике Србије у складу са Законом о спорту и припадајућим правилницима
и решењима надлежне институције за област спорта Владе Републике Србије,

-

регистрација у складу са Законом о спорту Републике Србије,

-

директно или посредно чланство у међународној спортској федерацији
надлежној за спортове који су обухваћени програмом Параолимпијских игара,

-

континуирана активност у трајању од 2 године у остваривању програмских
циљева и задатака у спортској грани коју репрезентује,

-

континуирана активност у остваривању програмских циљева и задатака ПОКС.

Оцену континуитета активности на основу поднетих извештаја врши УО ПОКС
ПОКС може примити у редовно чланство само један грански савез за сваки спорт који је на
програму Параолимпијских игара ако овим Статутом за поједини случај није другачије
одређено.
Чланови ПОКС без права гласа у Скупштини су клубови у спортским гранама за које је ПОКС
Правилником о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области
спорта у Републици Србији препознат као надлежан национални спортски савез. Ови клубови
су, до оснивања, препознавања и признавања националног гранског спортског савеза у који
би били учлањени, окупљени у секције за спортске гране у које делегирају своје представнике
и на тај начин остварују своја права и обавезе. Рад ових комитета је регулисан посебним
правилницима.
ОРГАНИ ПОКС
Општи принципи
Члан 28
Приликом избора и именовања на функције у ПОКС, као и приликом избора и именовања свих
чланова органа и тела ПОКС, увек ће се водити рачуна:


да је кандидат поднео биографију којом доказује да у каријери има искуство у
спорту и спортским организацијама,
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да кандидат има потребна стручна знања за дужност која му се поверава,



да кандидат није кажњаван и прекршајно гоњен,



да кандидат нема прекршај анти-допинг правила;



да кандидат има високе етичке и моралне критеријуме.

Мандат чланова органа ПОКС траје четири године, а може престати оставком или опозивом
пре истека четири године. Сви чланови органа ПОКС могу бити поново биран у органе ПОКС.
Члан 29
Одлуке органа и тела ПОКС уписују се у књигу одлука и евидентирају се и архивирају у складу
са прописима.
Члан 30
Кворум за рад свих органа и тела ПОКС је половина укупног броја чланова + 1.
Кворум за одлучивање свих органа и тела ПОКС је половина присутног броја чланова + 1
уколико за одређени случај није одређена другачија већина.
Члан 31
У случају хитности, Председник ПОКС или Управни одбор могу одлучити да се за доношење
одређене одлуке гласа електронским путем у складу са Пословником о раду.
Одлуке или акције предузете у случају хитности не могу се примењивати за измене Статута
ПОКС.
Сукоба интереса и забране конкуренције
Члан 32
Чланови управе ПОКС, укључујући и заступника и ликвидационог управника не могу бити
следећа лица:
1) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке;
2) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској
кладионици;
3) спортски посредници у одговарајућој грани спорта;
4) која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за
следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја,
превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво,
омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет
допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и
договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде;
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5) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом
којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности.
У спортској организацији не може бити запослено лице које је запослено у спортској
кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице.
Заступник и чланови органа ПОКС дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према
спортском удружењу, у складу са законом и општим актима спортског удружења.
Заступник, запослени и чланови органа ПОКС не могу директно или индиректно бити
ангажовани у конкурентској спортској организацији.
Сукоб интереса постоји ако је члан органа ПОКС, односно заступник или члан његове
породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена
сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства):
1) уговорна страна у правном послу са ПОКС или чланом ПОКС;
2) власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или
радње које закључује уговор са ПОКС или чланом ПОКС или које има финансијске
интересе у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу
на поступање члана органа, односно заступника, супротно интересу спортског
удружења;
3) под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има
финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати
да то утиче на поступање члана органа, односно заступника, супротно интересу ПОКС
или члана ПОКС.
Повреда сукоба интереса и забране конкуренције даје ПОКС право на накнаду штете и право
да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун ПОКС.
У случају сукоба интереса између ПОКС и заступника, ПОКС заступа један од потпредседника.
Органи ПОКС
Члан 33
Органи ПОКС су:
1. Скупштина,
2. Управни одбор,
3. Председник ПОКС,
4. Надзорни одбор ПОКС,
5 Спортска комисија ПОКС,
6. Стручно – програмска комисија ПОКС.
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Члан 34
У ПОКС се могу формирати и други органи, комисије и радна тела трајног или привременог
карактера.
Одлуком о формирању утврђује се њихов састав, делокруг, овлашћења и мандат.
1. Скупштина
Члан 35
Скупштина као највиши орган ПОКС:


утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима ПОКС,



доноси финансијски план и програме активности и развоја ПОКС,



усваја годишњи извештај о раду ПОКС и органа ПОКС,



доноси Статут ПОКС, пословник о раду Скупштине и даје тумачење њихових одредаба,



На предлог Управног одбора одлучује о пријему у чланство ПОКС, искључењу и
иступању из чланства,



одлучује о учлањењу ПОКС у друге савезе, односно организације,



одлучује о статусним променама,



бира и разрешава Председника, чланове Управног одбора и чланове Надзорног
одбора ПОКС и именује и разрешава чланове својих радних тела,



Одлучује о преношењу одређених овлашћења на Управни одбор,



одлучује о другим питањима која сагласно Закону, Статуту и Пословнику о раду
Скупштине буду изнета пред Скупштину,



доноси одлуку о престанку рада ПОКС,



врши и друге послове утврђене овим Статутом.

Све одлуке Скупштине ступају на снагу одмах, уколико Скупштине не одлучи другачије.
Да би поједино питање било изнето пред Скупштину о њему мора да заузме став Управни
одбор.
Члан 36
Скупштину сачињавају
-

представници спортских организација учлањених у ПОКС,

-

председник Спортске комисије,

-

чланови МПК и органа управљања међународних федерација учлањених у МПК
из Србије су пуноправни чланови Скупштине и њеног извршног органа и имају
право гласа док им траје мандат у МПК, односно међународних федерација
учлањених у МПК,

Страна 16 од 28

-

и спортисти освајачи медаља на Параолимпијским играма у претходна 2
параолимпијска циклуса које именују спортски савези Србије учлањени у ПОКС.

Спортски савези учлањени у ПОКС се на основу остварених резултата у претходној години
рангирају на следећи начин:





освајањем медаље на Параолимпијским играма учлањени савез се рангира као савез
1. категорије чиме добија 7 гласова у Скупштини у наредном параолимпијском
циклусу;
освајањем медаље у параолимпијској дисциплини на Светском првенству учлањени
савез се рангира као савез 2. категорије чиме добија 5 гласова у Скупштини у трајању
од 4 године од освајања медаље;
освајањем медаље у параолимпијској дисциплини на Европском првенству учлањени
савез се рангира као савез 3. категорије чиме добија 3 гласа у Скупштини у трајању од
4 године од освајања медаље;
остали савези су рангирани као савези 4. категорије и имају по 1 глас.

Број чланова скупштине УО утврђује једном годишње и то 1. јануара, важи за текућу годину и
објављује се на сајту ПОКС уважавајући резултате које су спортисти постигли претходне
године.
Председник ПОКС је истовремено председник Скупштине.
Члан 37
Није дозвољено гласање преко заступника.
У случају нерешеног исхода гласова, одлучујући глас имаће Председник.
Представници у Скупштини приликом изјашњавања на седници скупштине дужни су да
уважавају интересе ПОКС у целини.
Члан 38
Редовне седнице Скупштине одржавају се најмање једном годишње.
Редовну седницу Скупштине сазива Председник ПОКС на основу сопствене одлуке или одлуке
Управног одбора.
Ванредно заседање Скупштине сазива Председник ПОКС на основу сопствене одлуке, одлуке
Управног одбора или Надзорног одбора или на писмени захтев најмање трећине чланова
Скупштине. Ванредна Скупштина се мора заказати у року од 15 дана, а одржати у року од 30
дана, а само у случају да је недвосмислено јасно да се не може окупити минимум чланова за
одлучивање ови рокови могу бити дупло дужи.
У случају да Председник не закаже ванредну седницу Скупштине у наведеном року,
процедура за заказивање ванредне седнице са следећим роковима поступања је следећа:


Старији потпредседник са свим овлашћењима Председника дужан је да закаже
ванредну седницу најкасније у року од 7 дана од дана наступања околности које га
овлашћују да закаже седницу,
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Уколико је и ово лице из ма којих разлога спречено да овако поступи, функцију
преузима следећи потпредседник са обавезом да најкасније у року од 7 дана од дана
наступања околности које га овлашћују да закаже седницу,



Уколико се не може обезбедити заказивање ванредне седнице на наведени начин,
функцију Председника преузима најстарији члан Управног одбора који је овлашћен и
дужан да у таквом случају сазове ванредну седницу Управног одбора, а по одлуци
Управног одбора и ванредну седницу Скупштине у циљу превазилажења настале
ситуације, у року од 7 дана од дана наступања околности које га овлашћују да закаже
седницу.



Ако надлежни орган спортског удружења не сазове седницу Скупштине, њу могу
сазвати они чланови спортског удружења који су тражили њено сазивање у року од 7
дана од дана наступања околности које их овлашћују да закажу седницу.
Члан 39

Изборна Скупштина се одржава најкасније шест месеци по завршетку Летњих
Параолимпијских игара.
Рад изборне скупштине ближе се уређује Пословником о раду скупштине.
Члан 40
Седница Скупштине може почети са радом ако присуствује више од половине чланова
Скупштине.
Скупштина одлуке доноси већином гласова присутних представника.
У случају подељених гласова, глас председника је одлучујући.
Изузетно, Статут ПОКС, одлуке којима се мења правни статус ПОКС и одлуку о престанку рада
Скупштина доноси двотрећинском већином у Скупштини.
Поступак и начин избора чланова органа ПОКС одређује се Пословником Скупштине.
2. Управни одбор
Члан 41
Овим Статутом утврђује се састав Управног одбора:


Председник



члан органа и тела МПК из Србије



10 чланова које изабере Скупштина, од којих су:
o 7 чланова – представника спортских савеза или удружења учлањених у ПОКС,
изабрани на предлог чланова ПОКС, осим ако чланство у Управном одбору не
остварују на други начин,
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o 3 члана – особе које су у стању да помогну успешном раду ПОКС или које су на
изузетан начин допринеле спорту и параолимпизму, изабране на предлог
Председника.
Члан Скупштине који је изабран за члана Управног одбора остаје члан Скупштине до истека
мандата.
Поступак избора чланова Управног одбора ближе се уређује Пословником о раду Скупштине,
Мандат чланова Управног одбора, изузев чланова МПК-а из Републике Србије, траје четири
године и могу бити поново бирани, без ограничења броја мандата, а може престати у складу
са овим Статутом.
Генерални секретар обавезно учествује у раду Управног одбора без права гласа.
Председник Спортске комисије има право да учествује у раду Управног одбора ПОКС без
права гласа.
Председник Стручно – програмске комисије има право да учествује у раду Управног одбора
ПОКС без права гласа.
Члан 42
Председник ПОКС је истовремено председник Управног одбора.
Председник ПОКС сазива седнице Управног одбора по сопственој иницијативи, на захтев
Надзорног одбора или на предлог најмање три члана ПОКС или три члана Управног одбора.
Сваки члан Управног одбора има један глас.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова на седници ако седници
присуствује већина чланова Управног одбора.
У случају нерешеног исхода гласања, глас Председника је одлучујући.
Члан 43
УО ради на седницама које се одржавају по потреби а најмање једном у три месеца.
Седницу УО сазива Председник или потпредседници ПОКС-а у хитним случајевима.
Члан 44
Управни одбор као извршно-управни орган Скупштине ПОКС:


Именује до два потпредседника ПОКС из реда својих чланова,



утврђује предлоге свих одлука и аката које доноси Скупштина,



извршава одлуке и закључке Скупштине и предузима одговарајуће активности и мере
по овлашћењу Скупштине,



доноси општа акта ПОКС чије доношење није у надлежности Скупштине,



покреће и износи актуелна питања и проблеме пред надлежне органе и организације,
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на предлог Стручно – програмске комисије усваја програм, календар такмичења и
учествовање на међународним такмичењима чланица ПОКС-а, доноси одлуке о
учешћу спортиста и екипа на Параолимпијским играма, светским и европским
првенствима и другим одговарајућим такмичењима у надлежности организације чији
је члан ПОКС и одређује њихов састав, утврђује предлог финансијског плана, усваја
завршни рачун и врши расподелу укупних средстава из финансијског плана,



именује и разрешава генералног секретара ПОКС на предлог Председника ПОКС,



подноси Скупштини извештаје о раду,



предлаже особе као кандидате ПОКС за избор члана МПК и спортске комисије МПК из
Србије,



додељује признања, награде и похвале,



стара се о обезбеђењу средстава за потребе ПОКС и о њиховој наменској употреби,



на предлог надлежног спортског савеза именује националног селектора. У спортским
гранама у којима не постоји грански савез, именује националног селектора на предлог
секције за дату спортску грану,



доноси Пословник о свом раду,



именује и разрешава чланове радних тела Управног одбора,



одлучује о закључивању правних послова за које није надлежно лице за представљање
и заступање на предлог Председника ПОКС,



врши и друге послове утврђене овим Статутом, правилницима и пословницима.

У случају хитности, Управни одбор може одлучивати посредним изјашњавањем чланова на
начин утврђен пословником о раду.
3. ПРЕДСЕДНИК ПОКС
Члан 45
Председник се бира на време од 4 године и може бити поново биран на исту функцију.
Мандат Председника ПОКС поклапа се са мандатом Управног одбора.
Председник ПОКС сазива седнице Скупштине и Управног одбора и руководи њиховим радом.
Председник ПОКС остварује увид у рад органа ПОКС.
Председник ПОКС предлаже УО сталне и повремене комисије односно радне групе, када
сматра да је то неопходно, одређује њихове задатке и именује њихове чланове и одлучује о
њиховом распуштању када оцени да су извршили задатке.
Члан 46
Председник ПОКС је наредбодавац за извршење финансијског плана ПОКС, заступа
привредне и друге делатности ПОКС, одговоран је за законитост рада и пословања ПОКС.
Председника ПОКС, у случају његове одсутности, замењује један од потпредседника којег он
овласти.
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У случају дуже спречености Председника ПОКС да обавља своју функцију, замењује га један
од потпредседника кога овласти УО до Скупштине, а Председник део својих овлашћења може
поверити другом лицу уз сагласност Управног одбора.
Члан 47
Председник:


руководи радом скупштине и УО ПОКС,



предлаже чланове УО и предлаже избор Генералног секретара,



организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним
органима и међународним организацијама,



стара се о извршењу одлука Скупштине и УО,



задужен је да заједно са Генералним секретаром ПОКС-а организује и припреми
седницу Скупштине и све седнице УО ПОКС,



потписује општа акта и одлуке скупштине и УО,



председник ПОКС предлаже УО повремене комисије односно радне групе, када сматра
да је то неопходно, одређује њихове задатке и именује њихове чланове и одлучује о
њиховом распуштању када оцени да су извршили задатке,



обавља и друге послове из делокруга утврђеног прописима, овим Статутом и актима
ПОКС као и послове које му повере Скупштина ПОКС и УО ПОКС,



врши послове везане за спровођење одлука и закључака органа ПОКС.
Члан 48

ПОКС може имати до два потпредседника које бира УО ПОКС, и који су уједно чланови УО
ПОКС. Број потпредседника ПОКС утврђује УО ПОКС, на предлог председника ПОКС.
Потпредседник ПОКС кога одреди председник ПОКС замењује председника ПОКС у свим
правима и обавезама за време његовог одсуствовања.
Потпредседник ПОКС се бира из реда истакнутих спортиста, спортских стручњака, стручњака
у спорту или привредника. Потпредседник ПОКС бира се на време од четири године и може
бити поново биран на исту функцију. Мандат потпредседника ПОКС се поклапа са мандатом
УО ПОКС.
Генерални секретар
Члан 49
Генерални секретар врши послове везане за спровођење одлука и закључака органа ПОКС.
Генерални секретар је одговоран за свој рад председнику ПОКС и Управном одбору.
Генерални секретар мора да поседује образовање најмање 7/1 стручне спреме, да је био
најмање 4 године на руководећим позицијама у националним спортским гранским савезима
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или у међународним спортским асоцијацијама препознатим од стране МПК, као и да има
положен Стручни спортски испит по Закону о спорту.
Генерални секретар мора да говори енглески језик.
Генерални секретар мора да достави своју радну биографију са прилозима који доказују
наводе.
Генерални секретар обавља своју дужност професионално.
Ако за Генералног секретара буде именован члан Скупштине, престаје му мандат у Скупштини
даном именовања за Генералног секретара.
Именовање генералног секретара се врши сваке 4 (четири) године без ограничења мандата.
Генерални секретар ПОКС-а :


Организује и контролише обављање стручних послова у ПОКС-у и предузима мере за
унапређење тих послова;



Стара се о припремама седница органа ПОКС-а и о извршавању одлука и других аката
тих органа;



Обавља послове које на њега пренесе Председник ПОКС-а ;



Учествује у раду органа ПОКС-а;



Предлаже УО све потребне Правилнике, Пословнике и Протоколе потребне за рад
ПОКС-а;



Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима ПОКС-а.

Надзорни одбор
Члан 50
Надзорни одбор има три члана, који нису чланови Скупштине.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године, а може престати оставком и пре
истека мандата.
Чланови Надзорног одбора бирају председника Одбора.
Надзорни одбор доноси сопствени Пословник.
Члан 51
Надзорни одбор врши надзор над употребом средстава ПОКС прегледом завршног рачуна и
увидом у финансијска документа и са налазима упознаје Скупштину
Надзорни одбор врши контролу спровођења Статута и осталих општих аката ПОКС и контролу
спровођења одлука Управног одбора ПОКС
Надзорни одбор обавештава Скупштину о свом раду најмање једном годишње.
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Спортска комисија ПОКС
Члан 52
Спортска комисија ПОКС је стално саветодавно тело ПОКС, које треба да обезбеди да се при
доношењу одлука ПОКС узму у обзир мишљења и ставови спортиста.
Чланове Спортске комисије ПОКС именују спортске комисије националних спортских савеза
који су чланови ПОКС на период од 4 године, с тим што из једног спортског 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 53
Чланови Спортске комисије ПОКС именују се на период од 4 (четири) године и могу бити
поново именовани.
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
Мандат изборних чланова спортске комисије траје четири године без ограничења броја
мандата.
Спортови којима је ПОКС национални грански спортски савез могу имати представнике у
Спортској комисији.
Мандат чланова по функцији траје док траје статус члана спортске комисије МПК односно ЕПК
Чланство у Спортској комисији не искључује чланство у Скупштини ПОКС.
Члан 54
Процедура избора чланова Спортске комисије ближе се уређује Основним правилима
Спортске комисије која доноси Управни одбор ПОКС
Члан 55
Спортска комисија ПОКС:


стара се о поштовању права спортиста у оквиру Параолимпијског покрета и у вези са
тим може доносити препоруке,
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у сарадњи са спортским савезима који су чланови ПОКС, предлаже кандидата за члана
спортске комисије МПК-а и ЕПК-а из Србије, на основу критеријума које утврде МПК и
ЕПК,



Обавља и друге послове у складу са Општим правилима Спортске комисије.

Стручно - програмска комисија ПОКС
Члан 56
Стручно – програмска комисија ПОКС је стално саветодавно тело ПОКС чији је делокруг
планирање и реализација програма и пројеката ПОКС.
Стручно – програмска комисија ПОКС има три члана.
Члан 57
Чланови Стручно – програмске комисије ПОКС именују се на период од 4 (четири) године и
могу бити поново именовани.
За члана Стручно – програмске комисије ПОКС може бити именовано лице које испуњава
следеће услове:
– да има статус стручњака у спорту или спортског стручњака
– да има најмање 18 година у време избора
– да има најмање четворогодишње искуство у руковођењу програмом у параолимпијском
спорту којим је остварен врхунски спортски резултат – да је руководио реализацијом
програма током којег је освојена медаља на европском или светском првенству или на
параолимпијским играма или да је руководио организацијом међународног турнира у
систему МПК или у МПК учлањене организације или међународног пројекта који је успешно
реализован,
– да има искуство у спровођењу најмање једног међународног пројекта или програма,
– 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.
Чланство у Стручно – програмској комисији не искључује чланство у Скупштини ПОКС.
Члан 58
Процедура избора чланова Стручно – програмске комисије ближе се уређује Основним
правилима Стручно – програмске комисије коју доноси Управни одбор ПОКС
Члан 59
Стручно – програмска комисија ПОКС:
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Даје мишљење и препоруку Управном одбору ПОКС у вези са редовним годишњим
програмима и посебним програмима, програмима кампова и програмима
организације међународних такмичења које ПОКС предлаже у своје име или у име
својих чланова надлежној државној институцији,



Даје мишљење и препоруку Управном одбору ПОКС у вези са иницијативама за
изградњу, одржавањем и опремањем објеката,



Даје мишљење и препоруку Управном одбору ПОКС у вези са националним и
међународним пројектима.

Обавља и друге послове у складу са Општим правилима Стручно – програмске комисије.
Стална спортска арбитража
Члан 60
ПОКС, у својству члана Олимпијског комитета Србије, прихвата надлежност Сталне спортске
арбитраже Олимпијског комитета Србије.
Радна тела Скупштине и Управног одбора
Члан 61
Скупштина и УО могу формирати своја стална или привремена радна тела у свим случајевима
када се за тим укаже потреба.
Члан 62
Стална радна тела која бира Управни одбор, поред напред наведених су и:


Медицинска комисија;



Етичка комисија;



Дисциплинска комисија.
Члан 63

За пружање стручне помоћи и одређених услуга члановима ПОКС, у ПОКС се могу образовати
одређени специјализовани сервиси.
Специјализоване сервисе оснива УО ПОКС посебном одлуком.
За услуге специјализованих сервиса УО може утврдити посебне накнаде.
Делокруг и начин рада специјализованих сервиса уређује се Правилима о раду
специјализованих сервиса , који доноси УО ПОКС.
СТРУЧНА СЛУЖБА
Члан 64
Административно-стручне послове за потребе ПОКС обављају запослени у ПОКС.
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Делокруг Стручне службе и број извршилаца послова и задатака уређују се посебним општим
актом који доноси Управни одбор.
Генерални секретар је руководилац Стручне службе.
Израда стручних материјала и општих аката може се поверити и другим организацијама и
стручњацима. Сва ова акта мора да усвоји Управни одбор.
У договору са надлежним органом члана ПОКС, Стручна служба ПОКС може преузети
непосредно обављање свих или појединих стручних послова члана ПОКС.
ИМОВИНА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА
Члан 65
Имовина ПОКС може да се користи једино за остваривање циљева утврђених Статутом.
Имовина ПОКС не може се делити његовим члановима.
Приходи остварени обављањем делатности ПОКС користе се искључиво за остваривање
статутарних циљева спортског удружења.
Члан 66
ПОКС може стицати средства и остваривати приход од прилога, чланарине, донација и
поклона, субвенција, наслеђа, камата на улоге, закупнине, дивиденди, услуга, спонзорства и
других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности и активности, у
складу са законом.
Средства из става 1. овог члана својина су ПОКС.
ПОКС остварује приходе и од предузећа чији је оснивач у складу са законом.
Члан 67
Приходи и расходи ПОКС утврђују се годишњим финансијским планом и финансијским
извештајем ПОКС.
Предлог финансијских извештаја утврђује Управни одбор а усваја Скупштина ПОКС.
Средства ПОКС користе се за остваривање циљева ПОКС у складу са финансијским планом
ПОКС, а према програмима усвојеним од стране Скупштине и Управног одбора ПОКС.
ПОКС одговара за своје обавезе својим средствима.
Члан 68
О употреби редовних реализованих новчаних средстава одлучује УО ПОКС чије одлуке
реализује Председник ПОКС.
О прибављању и располагању непокретном имовином одлучује Управни одбор ПОКС.
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ПОСТУПАК УСВАЈАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Члан 69
Поступак усвајања финансијских извештаја регулисан је одељком овог Статута којим се
регулише надлежност органа ПОКС.
ПОКС усваја две врсте извештаја, који у себи садрже финансијске аспекте:
1) Извештај према Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се
остварује општи интерес у области спорта;
2) Годишњи извештај о раду ПОКС, који обједињује Извештај државној институцији
надлежној за спорт и Извештај о сопственим реализованим приходима за текућу
годину, као и о програмским активностима.
Извештаји се сматрају усвојеним када их усвоје Надзорни и Управни одбор ПОКС и Скупштина
ПОКС:
ОДЛУЧИВАЊЕ О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА
Члан 70
О статусним променама одлучује се изменама овог Статута и доношењем потребних одлука у
складу са Законом.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 71
Полазећи од тога да су члански односи засновани на основу добровољности, равноправности
и одговорности за заједничке циљеве, чланови ПОКС решавају међусобне спорове и спорове
са органима ПОКС путем медијације и Спортске арбитраже ПОКС.
Чланови ПОКС могу спорове из свог делокруга решавати на начин одређен овим чланом.
ПОСТУПАК УСВАЈАЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА
Члан 72
Измене или допуне Статута се врше по процедури која је важила за доношење Статута и усваја
их Скупштина.
Члан 73
У ПОКС се доносе општа акта која су законом обавезна, односно за које се у надлежним
органима оцени да је њихово доношење корисно и целисходно, ради нормативног уређивања
одређених питања и односа.
Општи акти морају бити у сагласности са Статутом ПОКС.
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Члан 74
Општа акта ступају на снагу осам дана након објављивања на сајту ПОКС.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 75
У својим активностима и делатностима ПОКС пропагира еколошке идеје и развија активности
које доприносе заштити очувању и унапређењу живота и здравља људи.
Чланови ПОКС, чланови органа ПОКС и сви запослени у ПОКС при свом раду дужни су да
уважавају и примењују прописе и мере који се односе на заштиту и унапређење човекове
животне и радне средине, као и да шире и развијају концепт здравог и спортског живота.
ПРЕСТАНАК РАДА ПОКС
Члан 76
ПОКС престаје са радом под условима утврђеним законом или одлуком 3/4 свих чланова
Скупштине ПОКС.
Имовина ПОКС, у случају престанка рада, преноси се домаћој недобитној организацији у
области спорта чији су циљеви слични циљевима ПОКС у Републици Србији.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 77
Овај Статут је највиши правни акт ПОКС и обавезан је за све чланице ПОКС.
Ако има неке сумње у погледу значења или интерпретације одредаба овог Статута или ако
има контрадикција између овог Статута и правила МПК, примениће се правила МПК.
Члан 78
Статут ПОКС ће увек бити у складу са Статутом МПК и изричито ће се заснивати на истом.
Општи акти ПОКС и чланица ПОКС усагласиће се са одредбама овог Статута у законом
прописаном року.
Члан 79
У случају измене прописа који регулишу материју која је премет овог Статута, или у случају
неодложне потребе да се одређена питања која се регулишу Статутом хитно уреде на
другачији начин, између две седнице Скупштине, овим Статутом се утврђује да је Управни
одбор ПОКС овлашћен да доношењем одговарајућих Статутарних одлука привремено уреди
поједина питања, с тим да се иста изнесу на прву наредну седницу Скупштине ради
верификације.
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Ако надлежна институција за област спорта Владе Републике Србије захтева измену
одређених одредби Статута из формалних разлога, Управни одбор се овлашћује да томе
захтеву удовољи без сазивања Скупштине ПОКС.
За све што није предвиђено или у довољној мери регулисан одредбама овог Статута, поступа
се сходном и непосредном применом Статута МПК.
Члан 80
Органи конституисани по важећем Статуту на дан доношења овог Статута, са свим
надлежностима из Статута по коме су конституисани, настављају са радом до редовних избора
у ПОКС.
Постојећим члановима органа ПОКС који не испуњавају услове за чланство у органима ПОКС
у складу са овим Статутом аутоматски престаје мандат на дан 16.02.2017.године, ако не
престане раније у складу са овим Статутом.
Члан 81
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут ПОКС-а донет на Скупштини
29.03.2012. године.
Овај Статут ступа на снагу истеком осмог дана од дана објављивања на огласној табли ПОКС
од када се и примењује.
Члан 82
Саставни део Статута чини прилог у коме су пописани чланови ПОКС.
Председник скупштине ПОКС
___________________

Да је овај текст Статута ПОКС
објављен на огласној табли ПОКС дана
10.02.2017 те да је ступио на снагу дана
18.02.2017. године тврди и оверава

___________________

