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Предмет: КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ „ЏУДО У ШКОЛЕ“
Поштовани пријатељи џудо спорта,
Као што сте већ информисани Џудо савез Србије у сарадњи са Светском џудо
федерацијом, Министарствима просвете, науке и технолошког развоја, Министарства
омладине и спорта и Олимпијским комитетом Србије почиње ове године са реализацијом
пројекта „Џудо у школе“. У том смислу Светска џудо федерација ће донирати Џудо савезу
Србије 9 борилишта (за 9 изабраних основних школа), по 50 кимона и финансијска
средства у износу од 500 долара у динарској противвредности по курсу Народне банке
Србије на годишњем нивоу за хонораре реализаторима пројекта у бруто износу.
Напомињемо да ће Светска џудо федерација након оцене реализације пројекта која ће се
обавити након две године и уколико та оцена буде позитивна поново донирати 9
борилишта за нове школе.
Како се ради о веома важном пројекту за Џудо савез Србије овом приликом
позивамо све заинтересоване да се у што већем броју пријаве на конкурс како би исти
реализовали по највишим стандардима уз још једну напомену да ће се приликом
одлучивања о кандидатима водити рачуна и о регионалној припадности па у том смислу
пројектом ће бити обухваћене школе и то :
1. Четири основне школе из Региона Централне Србије
2. Три основне школе из Региона Војводине
3. Две основне школе из Региона Београда
У прилогу Вам достављамо текст конкурса у којем су јасно дефинисани услови за
одабир кандидата који ће реализовати пројекат.
С поштовањем,

У Београду 12.03.2018.године
ДИРЕКТОР
Доц.др Драган АТАНАСОВ

КОНКУРС

Џудо Савез Србије расписује конкурс за избор 9 кандидата за потребе спровођења
пројекта Светске џудо федерације, Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Министарства омладине и спорта, Олимпијског комитета Србије и Џудо
Савеза Србије под називом „Џудо у школе“.
Услови који кандидати за учешће у пројекту морају испуњавати су:
1. да је кандидат држављанин Републике Србије;
2. да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривичан
поступак;
3. да је кандидат мастер професор спорта и физичког васпитања, или
професор спорта и физичког васпитања (културе) уколико је завршио
факултет у години пре почетка Болоњског процеса у Републици Србији;
4. да је кандидат мајстор џудо спорта;
5. да кандидат поседује одговарајућу дозволе за рад Џудо савеза Србије лиценцирани тренер џудоа;
6. да кандидат има сагласност школе у којој ће се спроводити пројекат;
7. да кандидат има сагласној Јединице локалне самоуправе у којој ће бити
реализован пројекат да ће финансијски подржати реализацију пројекта у
другој години реализације.
Одабрани кандидати ће вршити следеће послове:
Организовати стручни рад у изабраној основној школи који посебно обухвата:
планирање и спровођење спортских активности полазника пројекта „Џудо у
школе“, тренинга полазника, спортског васпитања, обучавања и спортског
усавршавања, контролу психофизичких и функционалних способности
учесника у пројекту, редовно извештавање о реализацији пројекта, промоцију
у локалним и Националним медијима уз сарадњу са ПР службом ЏСС и други
послови по налогу Председника комисије за Џудо посебних група.

Рок за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања
конкурса.
За учешће на конкурсу кандидати морају доставити:
пријаву са биографским подацима, оверенa фотокопијa дипломе о стеченој
стручној спреми, фотокопија тренерске лиценце, потврде да кандидат није
осуђиван и да се против кандидата не води кривичан поступак, оригинал
сагласност школе са потписом овлашћеног лица и оригинал сагласности Јединице
локалне самоуправе.
Пријава се доставља конкурсној комисији за пројекат „Џудо у школе“ на адресу
Џудо Савез Србије, ул.Страхињића Бана 73а, 11000 Београд.
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