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КОДЕКС ПОНАШАЊА: 
 

I   Опште одредбе: 
 
1. Службена лица ПОКС-а су: - председник ПОКС-а и потпредседници ПОКС-а 
                                            - генерални секретар ПОКС-а 
                                            - сви органи управљања (чланови Управног одбора)  
                                            - селектори по спортовима 
                                            - запослена стручна лица у ПОКС-у  
2. Сви чланови стрељачке репрезентације (такмичари, тренери и пратиоци) су ЈАВНЕ  
    ЛИЧНОСТИ, део ПОКС-а и у основи особе које се баве искључиво и само  
    такмичењима, и кроз постигнуте резулатате и понашање остварују своја права  
    и привилегије, али истовремено представљају државу Србију, ПОКС и свој клуб на  
    Међународној сцени и у домаћој јавности.  
    Као такви, обавезни сте да на сваком месту и у сваком моменту будете пример свим  
    осталим. 
    Као јавне личности сносите законску и кривичну одговорност за своје изјаве и  
    понашање! 
 
II  Комуникација и опхођење: 
 
3. Службена лица ПОКС-а увек и на сваком месту обавезно ословљавати са 
    "господине .... (додајући презиме, име или назив функције коју обавља)" 
    Није дозвољено употребљавати надимак или скраћено име! 
4. Приликом разговора сва лица увек ословљавати са "Ви" и одговарати прецизно и  
    кратко само на конкретно питање.  
    У свакој ситуацији обавезни сте давати само поуздане и тачне информације и то само  
    оне које се тичу Вас. 
5. Никада не коментарисати друге спортове и односе унутар спорта, коме је лакше или 
    теже, ко како ради (селектори, тренери) из свог или другого спорта ( ни са  
    параолимпијцима - такмичарима из других спортова). 
    Посебно не користити податке добијене по принципу рекла - казала (непоуздане и  
    податке које је немогуће доказати), јер за то можете и кривично одговарати.  
  
III  Службена преписка и разговори - хијерархија и поступност: 
 
6. Чланови стрељачке репрезентације не могу се директно обраћанти руководству ПОКС 
    и органима управљања. 
    Сва питања, примедбе, молбе и захтеве обавезни сте доставити селектору, а он је  
    обавезан то у најкраћем могућем року проследити оном коме је и упућено. 
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7. Такође, начелно није дозвољено ни директно обраћање службених лица ПОКС-а  
    Вама. У случају таквог поступка, обавезни сте да лице које Вам се обратило упутите на 
    селектора репрезентације. 
    Ова одредба не важи само у случају потребе хитног давања Ваших личних податакa 
    лицу ПОКС-а, као и прилоком учествовања у раду Скупштине или неког саветодавног 
    органа ПОКС-а. 
8. Сва комуникација са ПОКС-ом иде искључиво преко селектора и углавном у писаној  
    форми. 
    Уколико имате потребу за службеним разговором по БИЛО КОМ ПИТАЊУ са било ким 
    из ПОКС-а, као и са селектором, поступак је следећи: 
     - најмање 7 дана раније доставити захтев у ПИСАНОЈ форми (може и мејлом) 
     - обавезно назначити тему, питање за разговор и ко ће сем Вас бити присутан на  
       разговору са Ваше стране   
     - по добијању Вашег захтева, биће Вам одређен термин и место разговора о чему  
       ћете бити обавештени писмено. 
     - након добијања термина, обавезни сте потврдити Ваш долазак 
9. Све видове назадовољства поступцима и односом службених лица ПОКС-а према  
    Вама, кршења Ваших основних права, примедбе на рад и несугласице решавати  
    искључиво службеним путем на начин описан у претходним члановима. 
10. Селектор репрезентације је службено лице ПОКС. У комуникацијажи са селектором  
      обавезни сте поступати у складу са одредбама овог кодекса. 
      Селектор је обавезан да сва званична службена обавештења и позиве доставља  
      искључиво писаним путем (може и мејлом).  
      Сваки члан репрезентације је обавезан писаним путем доставити повратну  
      информацију (потвду - одговор) о пријему званичног обавештења. 
      Изузетак од овог поступка је само уколико имате потребу за приватним разговором  
      (лични проблеми) који немају везе са стрељаштвом.У том случају можете тражити 
      разговор у било ком моменту када се видимо (и усмено) 
 
IV   Завршне одредбе: 
 
11. Законом о спорту је регулисано да сви учесници у систему спорта несугласице и  
      спорна питања решавају о оквиру институција спорта на начин описан и овим  
      кодексом, пре изласка у јавност и покретања спорова код других органа. 
      Истим законом је регулисано да спортиста који крши основне Кодексе понашања и 
      руши углед спортских институција може изгубити и остварено национално признање!   
12. Кршење одредби овог кодекса повлачи законску одговрност сваког члана.  
 
  у Београду, 20.01.2013.године                                               с е л е к т о р  
                                                                          стоно тениске репрезентације ОИ Србије 
                                                                                                   Златко Кеслер 
 


