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ПРАВИЛНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА ЏСС

Члан 1.
Стручни савет ЏСС се образује у циљу спровођења стручне политике ЏСС и чине га:
Председник Стручног савета и четири члана које именује УО ЏСС, на предлог Председника УО ЏСС.
Члан 2.
Мандат чланова Стручног савета је 4 (четири) године.
Кандидати за Председника и чланове Стручног савета могу бити лица која испуњавају један од
следећих услова:
- бивши сениорски репрезентативац;
- бивши тренер неке од националних селекција;
- предавач на некој од акредитованих високих школа у области спорта, физичке културе, медицине
или спортског менаџмента;
- дугогодишњи спортски радник у области џудоа.
Мандат Председника и члана СС ЏСС престаје пре истека времена на које је изабран:
-ако поднесе оставку,
-ако га опозове УО ЏСС због непридржавања Статута и других општих аката ЏСС, односно због
неуредног присуствовања седницама Стручног савета ЏСС,
-услед смрти и других оправданих разлога утврђених у Правилнику о раду са Националним
селекцијама.

Члан 3.

Делокруг рада СС ЏСС и функционална организација, ближе се уређују Правилником о раду са
Националним селекцијама.

Члан 4.
Стручни савет ЏСС:
- предлаже УО ЏСС планове и програме рада за све националне селекције ЏСС,
- предлаже УО ЏСС Националне тренере свих селекција у мушкој и женској категорији,
- анализира и оцењује стручни рад у свим Националним селекцијама,
- даје предлог Правилника о раду са Националним селекцијама,
- реализује програм стручно-педагошког рада са свим Националним селекцијама,
- предлаже мере за унапређење џудо спорта на нивоу ЏСС,
- усваја стратегију стручног развоја џудо спорта,
- на предлог Националних тренера, усваја календар домаћих и међународних такмичења,
односно Календар такмичења за сва такмичења која организује ЏСС,
- предлаже јединствене основе система такмичења,
- предлаже списак кандидата стипендиста ЏСС,
- руководи стручно-педагошким радом у ЏСС и предузима мере за побољшање тог рада кроз
организацију семинара и стручних предавања - покреће иницијативу за решавање питања од
интереса за развој и унапређење џудо спорта,
- разматра сва питања од значаја за џудо спорт и предлаже одговарајуће мере и активности,
- разматра питања давања сагласности клубовима и такмичарима за учестовање на
међународним спортским приредбама.
Члан 5.
Стручни савет се сазива по потреби, а најмање два пута годишње.
Стручни савет сазива и његовим радом руководи Председник Стручног савета.
Стручни савет одлучује пуноважно ако седници присуствује већина чланова, а
закључке и одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана усвајања и објављивања.
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