Пословник о раду Алпског одбора Скијашког савеза Србије

I уводне одредбе

члан 1.
Овим правилником билиже се уређују организација и начин рада Алпског одбора Скијашког
савеза Србије (у даљем тексту АО) у шта спадају:





Сазивање и припремање седница АО
Доношење одлука и аката
Оснивање и рад подобра
Друга питања из надлежности АО дефинисана у складу са Статутом ССС (чланови 71-80)

Члан 2.
Одбори делују на седницама, које се одржавају по потреби, а најмање три пута годишње и то:




једна у месецу априлу, и на њој се предлажу особе за тренере и друге чланове
репрезентација, анализирају постигнути резултати у сезони и доносе друге стручне одлуке;
друга у месецу октобру, и на њој се износи предлог плана рада и календар такмичења.
Посебна седница АО одржава су месецу новембру када се усваја буџет АО за наредну
годину

II Сазивање, припрема и ток седнице
Члан 3.
Седнице АО сазива и организује Председник АО или члан АО овлашћен од председника
АО. Уз позив за седницу прилаже се дневни ред и материјал потребан за сваку тачку дневног
реда. Седницама АО мора присуствовати и секретар ССС а могу присуствовати и други чланови
клубова или органа ССС.

Члан 4.
Алпски одбор пуноправно ради ако седници присуствује више од половине од укупног броја
чланова АО. У случају једнаког броја гласова за и против неке одлуке пресудан је глас
Председника одбора.

III Поступак избора и рад пододбора
Члан 5.

АО за поједине стручне послове формира пододборе. Број пододбора није ограничен.
У начелу потребно је да постоје следећи пододбори:
 Пододбор за такмичења
 Пододбор за судије и техничке делегате
 Пододбор за стручно усавршавање тренера и инструктора скијања

IV Избор чланова пододбора
Члан 6.
Чланове и председника пододбора предлажу клубови редовни чланови ССС или чланови АО а
бира АО у ужем саставу. Чланови пододобора морају писменим путем да прихвате кандидатуру и
чланство у пододбору.

Члан 7.
Одлуком АО о оснивању пододбора дефинише се, број и обавезе чланова појединог пододбора.

V Посебне одредбе
Члан 8.
Председник АО овлашћује лице из основног састава АО за одобрење трошења финасијских
средстава којима располаже АО и комуникацију са осталим органима ССС у решавању
оперативних проблема.

Члан 9.
Секретар ССС и канцеларија ССС дужни су да организационо спроводе одлуке АО. Сва стручна
лица која су изабрана од стране АО дужна су да поступају по одлукама Председника АО или члана
АО задуженог за поједина питања.

VI Завршене одредбе
Члан 10.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења.

У Београду , 7.11.2017
Председник АО
Милан Матић
Прилог извод из статута ССС који се тиче рада Одбора СССа.

Чланови основног састава одбора су по један представник из три првопласирана клуба на
првенству Србије, по један представник из сваког региона који има статус пуноправног члана,
и три спортска стручњака.
Чланови проширеног састава одбора по функцији су: председници пододбора, директори
домаћих такмичења , главни тренери репрезентација и представници такмичара.
Представник такмичара скијашке дисциплине је пунолетни активни такмичар , са најмање
завршеном средњом школом и учесник је неког од следећих великих такмичења : Зимске
олимпијске Игре , Светско првенство , Зимска Универзијада . Представника такмичара
именује у Одбор скијашке дисциплине Извршни одбор Савеза , на основу предлога Одбора
скијашке дисциплине . Одбор скијашке дисциплине предлаже представника такмичара на
предлог свих активних ФИС такмичара из клубова чланица Савеза .
Три спортска стручњака именује у одбор скијашке дисциплине Извршни одбор Савеза на
основу равноправних предлога које могу дати сви клубови, савези региона и скијашке
струковне организације инструктора, тренера и судија свих дисциплина.
Члан 72.
Одборима руководе председници, које између својих чланова именују и разрешавају чланови
одбора, а потврђује их Извршни одбор Савеза.
Мандат чланова одбора из редова стручњака траје четири године, мандат представника
региона и мандат осталих чланова одбора подлеже ревизији сваке године.
Члан 73.
Одбор сваке скијашке дисциплине предлаже директоре скијашких репрезентација и директоре
фондова, а њих именује и разрешава Извршни одбор ССС .
Директори репрезентација и скијашких фондова су особе с посебним овлашћењима и
одговорностима која прописује Извршни одбор, и самостални су у свом раду
Члан 74.
Савез поверава одборима следеће послове и задатке:
- предлагање критеријума за наступ на зимским олимпијадама, светским и
европским првенствима, а које усваја Извршни одбор;
- предлагање листе потенцијалних и евидентираних кандидата за учешће на
зимским олимпијадама, светским и европским првенствима, а које усваја Извршни
одбор;
- предлагање листе осталих учесника на зимским олимпијадама, светским и
европским првенствима, а коју усваја Извршни одбор;
- предлагање програма припрема за олимпијски циклус, светско и европско
првенство, а који усваја Скупштина;
- доношење годишњег плана рада репрезентација, који потврђује Извршни одбор;
- доношење годишњег плана и календара такмичења појединог скијашког спорта, а
које потврђује Извршни одбор;
- потврђивање одабира чланова репрезентација;

- доношење одлуке о припремама и финансирању националних скијашких
репрезентација, у складу са средствима којима одбори располажу у свом буџету;
- учешће у организовању националних и међународних скијашких такмичења;
- брига о организацији скијашких репрезентација у оквиру својих надлежности;
- брига о прибављању материјалних и финансијских средстава неопходних за рад
скијашких репрезентација у оквиру својих надлежности;
- оснивање фондова у циљу решавања материјалних и финансијских потреба
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 Скупштина;
- 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 .
Члан 75.
Председници одбора представљају одбор којем председавају и учествују у свим пословима и
задацима одбора, а нарочито обављају следеће послове:
- сазивају седнице одбора;
- председавају и руководе седницама одбора;
- координирају рад пододбора, то јест одбора којим председавају;
- координирају рад репрезентација у саставу одбора којим председавају;
- надлежни су за организовање и координирање свих послова везаних за домаћа такмичења у
скијашким спортовима обједињеним у надлежном одбору.
Члан 76.
Одбори делују на седницама, које се одржавају по потреби, а најмање два пута годишње и то:
- једна у месецу априлу, и на њој се предлажу особе за тренере и друге чланове
репрезентација;
- друга у месецу октобру, и на њој се износи предлог плана рада и календар такмичења.
Члан 77.
Одбори правоснажно одлучују ако седници присуствује више од половине укупног броја
чланова одређеног одбора.
Одбори доносе одлуке већином гласова присутних чланова на седници, а у случају нерешеног
исхода гласања, одлучујући је глас председника одбора.
Члан 78.
Чланови основног састава одбора имају право на по један глас приликом одлучивања у
одбору.
Када се бирају председник одбора, и председник пододбора, право гласа имају само чланови
основног састaва одбора, а чланови по функцији учествују само саветодавно.

Приликом израде и усвајања правилника који детаљно регулише рад одбора право гласа имају
само чланови основног састава одбора.
Члан 79.
Одбори своје активности финансирају средствима којима располажу на рачуну Савеза.
За активности које не могу да покрију средствима из буџета, одбори су дужни сами да стичу
средства и улажу их на рачун Савеза.
Одбори самостално располажу средствима, а правдају их Извршном одбору Савеза.
Члан 80.
Сва остала питања у погледу рада и деловања одбора уређују се Пословником о раду одбора,
који потврђује Извршни одбор Савеза, на предлог одбора.
Овај Пословник је усвојен на седници ИО ССС дана 26.12.2017.

Председник АО ССС

Председник ИО ССС

Милан Матић

Александар Цветић

