Правилник о раду Нордијског одбора

Члан 1.
Нордијски одбор Скијашког савеза Србијеје радно тело Скупштине ССС и функционише на основу
прaвилника о раду НО ССС који усваја Извршни одбор ССС
Члан 2.
Чланови основног састава НО ССС су:
- 3(три) спортска стручњака (које предлаже Извршни одбор ССС) и бирају се на мандат у трајању
од 4 године (сагласано члановима 71. и 72. статута ССС)
- 3 (три) представника које чине по један представник три првопасирана клуба на основу укупног
пласмана Нордијског Купа за претходну сезону и бирају се на предлог Клуба на период од 1
године (сагласано члановима 71. и 72. статута ССС)
-По један представник региона (сагласно члану 71. и 72. статута ССС) и бирају се на предлог
региона који иају право гласа на Скупшини и њихов мандат траје 1 годину
Члан 3.
Чланови проширеног састава НО ССС су : Председници пододбора, директори репрезентација,
главни тренери репрезентације, Директор Нордијског купа Србије , представници такмичара
(сагласно члану 71. Статута ССС)
Члан 4.
Радом Нордијскиг одбора руководи Председник НО који се бира гласањем на првој седници
одбора и треба да буде из редова спортских стручњака.
У случају спречености да приствује седници НО или некој другој активности у оквиру ССС , може га
заменити заменик председника ,који се бира на предлог председника НО.
Члан 5.
У случају да члан НО не учествује у раду на 3 (три) састанка НО за редом , члану НО ССС престаје
аутоматски престаје мандат и он се може заменити новим чланом по истом принципу по којем је
и изабран , а сходно члану 71. Статута ССС.

Члан 6.
Надлежнос НО ССС:
1. Предлаже критеријум за наступ на ЗОИ, Светском Првенству, Европа Куповима, ФИС
међународним такмичењима, Универзитетским играма и другим међунароним и домаћим
такмичењима , које касније усваја ИО ССС,
2. Предлаже листе потенцијалних и евидентних кандидата за учешће на ЗОИ, Светском
Првенству, Европа Куповима, ФИС међународним такмичењима, Универзитетским играма
које касније усваја ИО ССС,
3. Предлаже програм припрема за цео Олимпијски циклус, Светско првенство, Европа купове
и друге наступе , које касније усваја ИО ССС, па и Скупштина ССС,
4. Предлаже и усваја Годишњи план рада репрезентације и критеријума и избора чланова
репрезентације које касније потврђује ИО ССС,
5. Предлаже и усваја предлог Буџета неопходног за рад Нордијских репрезентација за сваку
сезону, коју касније усваја ИО ССС. (Предлог мора бити достављен канцеларији ССС
најкасније до 25.12. за следећу Календарску годину која ће бити допуњена програм за
нову сезону до краја Априла месеца у свакој години),
6. Спроводи пријаву и усваја годишњи план и календар такмичења у нордијски
дисциплинама, а на основу пододбора за такмичења, који касније усваја ИО ССС,
7. Предлаже и усваја одлуке о припремама и финансирању националних тиммова
репрезенације Србије у Нордијским дисциплинама, а у складу са средствима која су
расположива за сезону, које касније усваја ИО ССС,
8. Предлаже и именује Директора Нордијских репрезентација и директора фондова
9. Брине организацији националних тимова у оквиру своје надлежности,
10. Учествује у организацији Националних и Међународних такмичења у Нордијском скијању
11. Оснива фондове са циљем решавања материјалних и финансијских потреба Нордијских
репрезентација и развоја Нордијског скијања
12. Контролише намменсо трошење средстава у оквиру дефинисаног Буџета, а у складу са
Планом и програмом који је усвојила Скупштина ССС,
13. Усваја правилнике о раду својих пододбора и комисија и контролише њихов рад,
14. Бави се свим осталим питањима од интереса за Нордијско скијање и репрезентацију,
Члан 7.
У циљу што бољег и стручнијег обављања одређених задатака у оквиру НО ССС се могу формирати
пододбори, комисије и ангажовати стручни сарадници. Чланове пододбора и комисија предлаже
НО С СС као и клубови који се баве Нордијским скијањем а чланице су ССС. Председника
пододбора бирају чланови пододбора независно. Председници пододбора су чланови
проширеног састава НО ССС и имају савтодавну улогу тако да немогу пуноправно учествовати у
одлучивању на седницама НО.

Члан 8.
НО ССС се састаје по потреби, али обавезно 2 пута годишње: април, септембар. У априлу се доносе
одлуке из Члана 6. Правилника о раду НО ССС и то тачке 4.,5., и 7., а у септембру одлуке из Члана
6. Тачка 6.
Председник НО сазива седницу НО, преседава и руководи седицом одбора и координира радом
пододбора.
Председник НО може у хитним случајевима сазвати електронску седницу НО и пододбора
телефоном или емаилом. Сви чланови НО ССС морају имати лични емаил због што квалитетнијеи
брже комуникације. Председници пододбора и стручни сарадници редовно и по потреби
контактирају Нордијски одбор и чланове пододбора.
Генерални секретар ССС је у обавези да присуствује седицама одбора и да међусобно кординира
њихов рад. Канцеларија ССС је у обавези да обезбеди записничара за сваку редовну седницу.
Члан 9.
НО ССС доноси одлуке гласањем простом већ ином, а у случају нерешеног исхода гласања
одлучујући је глас председника НО, Свака одлука НО постаје правоснажна по усвајању исте од
стране ИО ССС (у складу са Статутом ССС).
Чланови НО се могу изјаснити (гласати ), о претходно достављеним предлозима у писменој форми
(емаилом или факсом), а њихово мишљење ће се узети у обзир приликом доношења одлука на
састанку на коме се расправља о изнетом предлогу.
Своје писмене предлоге чланови НО су у обавези да дoставе осталим члановима најкасније 2 дана
пре заседања НО.
Седница НО има кворум ако на њој присуствује више од 1/3 од укупног броја чланова НО, а
одлуке се сматрају валидним ако за њих гласа проста већина од укупног броја чланова НО.
Члан 10.
Ради ефикаснијег рада на седницама НО време за дискусије је ограничено за пуноправне чланове
НО на максимално 5 минута по тачки која се расправља из дневног реда сeднице ,а за чланове
пpoширеног састава на 2 минута.
Од ограничења из претходног пасуса су изузети само подносиоци извештаја, предлога и планова а
који су тема расправе по дневном реду седнице
Члан 11.
Овај Правилник усвојен је на седници Извршног одбора Скијашког савеза Србије одржаној
14.11.2017.год. и ступа на снагу одмах.
Председник НОССС
Миланко Петровић

