
 

На основу Статута Скијашког Савеза Србије (ССС), члан 58. Статута ССС, а на основу одлуке 

Извршног одбора (ИО) број 9б–36, са седнице одржане дана 15.09.2017. године, ИО на 

седници одржаној 14.11.2017, верификовао је :  
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Правилник о раду Комисијe за паралимпијско 

скијање 
 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овим правилником регулишу се: 

 права и дужности чланова КПС; 

 послови и задаци Комисије за паралимпијско скијање (КПС); 

 организација КПС; 

 начин рада КПС; 

 одговорност чланова КПС и 

 мере које предузима и предлаже КПС. 

 

Права и дужности чланова КПС 
 

Члан 2. 

Права и дужности чланова КПЦ регулисана су : Законима Републике Србије, Статутом ССС 

и статутима Клубова чланова ССС. 

КПС, овлашћена је да се бави развојим активностима паралимпијског спорта на 

територији Републике Србије, помаже Клубовима и Регионима на афирмацији 

паралимпијског спорта у њиховом делокругу активности те активно учествује у 

комуникацији са Паралимпијским комитетом Србије (ПКС). 

 

 

 



 

Члан 3. 

Макар један члан ПКС мора бити позван на састанке других комисија у смислу активног 

учествовања у развојним и такмичарким активностима ССС. Активности и акције могу бити 

националног и међународног карактера. 

 

Послови и задаци чланова КПС 

 

Члан 4. 

КПС је одређен да испред ССС спроводи и обавља следеће делатности : 

 предлагање критеријума за наступ на зимским паралимпијским играма, светским 

првенствима, а које усваја ИО и предлаже ПКС; 

 предлагање листе потенцијалних и евидентираних кандидата за учешће на  

зимским паралимпијским иргама, светским првенствима, а које усваја ИО и 

предлаже ПКС; 

 предлагање листе осталих учесника на зимским паралимпијским иргама, светским 

првенствима, а које усваја ИО и предлаже ПКС; 

 предлагање програма припрема за олимпијски циклус, светско и европско 

првенство, а који усваја ИО и предлаже ПКС; 

 доношење годишњег плана рада репрезентација, а који потврђује Извршни одбор 

и предлаже ПКС; 

 доношење годишњег плана и календара такмичења свих снежних дисциплина по 

окриљем ССС, а који потврђује Извршни одбор и предлаже ПКС; 

 припрема план и програм рада на нивоу годишњих активности заједно са ПКС и 

предлазе ИО на усвајање; 

 учешће у организовању националних и међународних пара скијашких такмичења; 

 брига о организацији пара скијашких репрезентација у оквиру својих надлежности; 

 планира и изводи развојне активности на нивоу Републике Србије у сарањи са 

другим Одборима ССС, Клубовима чланобима ССС, регионима члановима ССС као 

и ПКС; 

 брига о прибављању материјалних и финансијских средстава неопходних за рад 

пара скијашких репрезентација у оквиру својих надлежности; 



 

 оснивање фондова у циљу решавања материјалних и финансијских потреба пара 

скијашких репрезентација и развоја скијања; 

 брига о наменском трошењу средстава унутар могућности буџета којима 

располажу одбори, а у складу с планом и програмом који усвоји ПКС; 

 брига о заштити површина и објеката за скијашке спортове, као и брига о 

изградњи, одржавању и унапређивању скијашких спортских објеката који служе у 

ту сврху; 

 брига о раду судијске организације појединог одбора; 

 израда Нацрта Правилника из домена скијашке дисциплине , који усваја Извршни 

Одбор ; 

 обрачунавање бодова и израду коначног пласмана такмичара и клубова на крају 

такмичарске сезоне. 

 

Организација КПС 
 

Члан 5. 

За чланове КПС ИО ССС именује личности које имају дугогодишње искуство у пара 

скијашким дисциплинама, развојним активностима, са осведоченим интегритетом, 

ауторитетомо и непристрасношћу. 

КПС броји 3 (три) члана од којих је један председник. Председника и два члана имнује ИО 

ССС на предлог чланова ИО са могућношћу поновног избора. 

Члан 6. 

КПС може да ради и одлучује ако седници присуствују сви чланови комисије. Седнице се 

могу водити електронски, уз приство једног члана канцеларије ССС и по могућству једног 

члана ИО.   

Члан 7. 

Члан ИО може са образложењем предложити ИО ССС смену председника,  члана или  

целог састава КПС пре истека њиховог мандата, у ком случају предлаже замену. 

 

 



 

Члан 8. 

ИО ССС може са образложењем да смени председника, члана и цео КПС, а о томе 

обавештава КПС и канцеларију ССС. 

Уколико су смењени председник и још један члан КПС, канцеларија ССС заказује ванредну 

седницу ИО и предлаже замене, а мора бити одржана најкасније 90 дана од дана 

доношења одлуке ИО ССС. 

Члан 9. 

КПС за свој рад одговара ИО ССС, а своје записнике са седница доставља и ПКС. 

 

II – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Мере које предлаже и предузима КПС 
 

Члан 10. 
 
Едукација и обучавање стручних кадрова у Клубовима члановима ССС кроз Комисију 
учитеља и тренера ССС. Едукација се спроводи на специјализованим камповима у 
организацији ССС. Један члан комисије мора бити присутан током едукације. 
 

Члан 11. 
 
Едукација о паралимпијском покрету и паралимпизму уопште да се спроводи у оквиру 
Државног првества за све присутне учеснике такмичења. 
 

Члан 12. 
 
У сарадљи са ПКС и Регионима члановима ССС да се проводе редовне акције на едукацији 
о паралимпијским вредностима и активностима на међународном нивоу кроз официјалне 
дописе ССС према Клубовима члановима ССС као и одређеним едукативним часовима 
нпр. паралимпијски час. 
 

Члан 13. 
 
Потпуна интеграција пара такмичара у Клубовима члановима ССС и њихово пуноправно 
учествовање на свим официјелним такмичењима ССС. 



 

III – ЗАВРШНЕ ОДРДБЕ 
 

Члан 14. 
 
Измена и допуна овог правилника вршиће се у складу са Статутом ССС. 
 

Члан 15. 
 
Правилник ступа на снагу 8 дана од дана увајања од стране ИО ССС. 
 
Овај Правилник је усвојен на седници ИО ССС дана 18.10.2017. 
 
 
 
 
Председник комисије  Председник  
за Паралимпијском скијање ИО ССС 
Димитрије Лазаровски                                                                                            Александар Цветић  


