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Na temelju članka 38. Statuta, Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza, na 11. sjednici
održanoj 23. ožujka 2016. i 13. sjednici održanoj 18. svibnja 2016. donio je

PRAVILNIK
O RADU STRUČNIH SAVJETA

(Pročišćeni tekst)

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom o radu Stručnih savjeta Hrvatskog košarkaškog saveza (dalje u tekstu: Pravilnik)
utvrđuje se:

- način na koji se odvija djelatnost Hrvatskog košarkaškog saveza u stručnim pitanjima
razvoja i unapređenja muške i ženske košarke,

- način promicanja razvoja stručnosti u muškoj i ženskoj košarci,
- način planiranja razvoja stručnih kadrova,
- način ostvarivanja suradnje Stručnih savjeta sa stručnim tajnikom Hrvatskog košarkaškog

saveza i suradnje s izbornicima pojedine državne košarkaške reprezentacije.

Ovim pravilnikom uređuje se i način sazivanja sjednica, odlučivanje na sjednicama te pitanja
obavljanja stručnih i administrativnih poslova za Stručne savjete.

Članak 2.
U unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog košarkaškog saveza osnivaju se:Stručni savjet za mušku
košarku i Stručni savjet za žensku košarku (dalje u tekstu:Stručni savjeti).

Stručni savjeti predstavljaju stručno i savjetodavno tijelo Upravnog odbora Hrvatskog
košarkaškog saveza u stručnim pitanjima muške i ženske košarke.

Zadaci Stručnih savjeta su osobito:

1. poticanje i promicanje razvoja stručnog rada na stvaranju uvjeta za razvoj i
unapređenje muške i ženske košarke,

2. predlaganje mjera za razvoj stručnih kadrova,
3. davanje stručnih mišljenja o pitanjima vezanim za pojedine odredbe općih akata

(pravilnika) kojima se utvrđuju mjere za unapređenje košarke, kao što je igranje
stranih igrača, dobne granice igrača, vrijeme prijelaznih rokova i sl.,

4. stručno očitovanje o drugim pitanjima kojima Upravni odbor zatraži stručno mišljenje,
5. suradnja sa strukovnim udrugama trenera, sudaca, zdravstvenih djelatnika, igrača, te

udrugama košarkaških klubova.
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Članak 3.
U pogledu ostvarivanja prava i dužnosti, predsjednici i članovi Stručnih savjeta pridržavaju se
Statuta, drugih općih akata Hrvatskog košarkaškog saveza te ovog pravilnika.

Članak 4.
1. Stručni savjet za mušku košarku čine predsjednik i do osam (8) članova.
2. Predsjednika i četiri (4) člana imenuje Upravni odbor iz redova košarkaških djelatnika,

košarkaških stručnjaka i znanstvenika i oni čine stalne članove Stručnog savjeta za mušku
košarku.

3. Mandat stalnih članova Stručnog savjeta za mušku košarku podudara se s mandatom
Upravnog odbora koji ih je imenovao, neovisno od trenutka izbora za člana Stručnog
savjeta.

4. Četiri (4) člana Stručnog savjeta za mušku košarku po funkciji su treneri seniorskih ekipa
četiri prvoplasirana kluba Državnog prvenstvo Republike Hrvatske za klubove A-1 muške
košarkaške lige iz protekle natjecateljske sezone i oni čine nestalne članove Stručnog
savjeta za mušku košarku.

5. Mandat četiri (4) nestalna člana Stručnog savjeta za mušku košarku traje, u pravilu, jednu
(1) godinu. Započinje s početkom natjecateljske sezone u tekućoj godini i traje do početka
natjecateljske sezone naredne godine. Njihove mandate potvrđuje Upravni odbor.

6. Ukoliko glavni trener seniorske ekipe kluba koji ostvaruje pravo na nestalnog člana
Stručnog savjeta za mušku košarku nema državljanstvo Republike Hrvatske klub može
predložiti pomoćnog trenera ili sportskog direktora za nestalnog člana Stručnog savjeta
ukoliko su navedeni državljani Republike Hrvatske. Ukoliko nitko od navedenih stručnih
osoba nije državljanin Republike Hrvatske klub gubi pravo na nestalnog člana Stručnog
savjeta za mušku košarku i ono pripada sljedećem klubu u poretku Državnog prvenstvo
Republike Hrvatske za klubove A-1 muške košarkaške lige iz protekle natjecateljske
sezone.

7. Ukoliko nestalni član Stručnog savjeta za mušku košarku raskine ugovor s klubom za
obavljanje posla na temelju kojega je potvrđen za nestalnog člana Stručnog savjeta za
mušku košarku prestaje mu i dužnost člana Stručnog savjeta za mušku košarku. Nestalni
član Stručnog savjeta za mušku košarku postaje novi glavni trener seniorske ekipe istog
kluba, ukoliko zadovoljava ostale kriterije za člana Stručnog savjeta.

8. Mandat predsjedniku i članovima Stručnog savjeta može prestati i prije vremena na koje
su imenovani ako podnesu ostavku na članstvo ili ako Upravni odbor donese odluku o
njihovoj zamijeni.

Članak 5.
Stručni savjet za žensku košarku čini predsjednik i do osam članova.
Predsjednika i članove Stručnog savjeta imenuje Upravni odbor iz redova košarkaških djelatnika,
košarkaških stručnjaka i znanstvenika.

Mandat Stručnog savjeta traje dok traje i mandat Upravnog odbora, bez obzira hoće li se neki
od članova Stručnog savjeta zamijeniti u vrijeme trajanja mandata.

Članak 6.
Na način imenovanja i promjene u Stručnim savjetima, kao i druga pitanja poslovničkog
karaktera koja nisu uređena ovim pravilnikom, primjenjivat će se Poslovnik o radu Upravnog
odbora Hrvatskog košarkaškog saveza.
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II. NAČIN RADA STRUČNIH SAVJETA

Članak 7.
Stručni savjet ostvaruje svoja prava i dužnosti prema programu rada kojeg donose za razdoblje
od jedne godine, a potvrđuje ih Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza.

Programom rada obuhvaćaju se zadaci koji će se izvršiti u pojedinim vremenskim razdobljima,
pojedinim akcijama, dijelovima pojedinih ciklusa te okvirni rokovi za održavanje sjednica
Stručnih savjeta.

Predsjednici Stručnih savjeta sudjeluju u izradi Programa rada Upravnog odbora kada ih Upravni
odbor imenuje u radno tijelo za pripremu i izradu Programa rada ili ih zato odredi Predsjednik
Hrvatskog košarkaškog saveza.

Članak 8.
U okviru programa rada Stručni savjeti obavlja sljedeće:

1. predlažu Upravnom odboru Hrvatskog košarkaškog saveza donošenje ovog pravilnika,
2. donose jednogodišnji program rada,
3. daju sugestije i stručna mišljenje o prijedlozima sustava natjecanja, propozicija natjecanja i

kalendara natjecanja,
4. utvrđuju prijedlog plana i programa razvitka košarke i prijedloge programa unapređenja rada

i osposobljavanja stručnih kadrova u Republici Hrvatskoj i prosljeđuju ih Upravnom odboru na
razmatranje i usvajanje,

5. daju mišljenje Upravnom odboru o inicijativi Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza
prema Hrvatskom olimpijskom odboru za održavanje velikih natjecanja u Republici Hrvatskoj
(svjetskih, europskih i drugih natjecanja raznih dobnih skupina)

6. daju mišljenje za imenovanje izbornika pojedine državne reprezentacije, kao i članova
stručnih stožera.

7. utvrđuju širi popis kandidata za pojedine državne reprezentacije za svako nastupajuće
razdoblje (veliko natjecanje, kvalifikacije i sl.) uz prijedlog pojedinog izbornika,

8. daju mišljenje o izvješću pojedinog izbornika koje on podnosi Upravnom odboru Hrvatskog
košarkaškog saveza te predlažu usvajanje, djelomično usvajanje ili odbijanje izvješća

9. daju i druga mišljenja, inicijative i prijedloge kada to od njih zatraži Upravni odbor Hrvatskog
košarkaškog saveza.

Članak 9.
Za svaku državnu reprezentaciju iz članka 4. Pravilnika o državnim reprezentacijama, Stručni
savjeti daju mišljenje Upravnom odboru Hrvatskog košarkaškog saveza za imenovanje
izbornika pojedine državne reprezentacije, a uz mišljenje pojedinog izbornika, predlažu i stručne
stožere pojedine državne reprezentacije.

Stručni savjeti mogu za pojedine akcije ili pojedina velika natjecanja predlagati Upravnom
odboru (uz mišljenje izbornika) imenovanje stručnih osoba u stručni stožer za svaku pojedinu
akciju ili pojedino natjecanje.
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Pri utvrđivanju prijedloga za imenovanje pojedinih stručnih osoba u stručni stožer pojedine
reprezentacije, Stručni savjeti mogu, osim mišljenja izbornika, pribaviti i mišljenje određene
strukovne udruge.

Članak 10.
Stručni savjeti daju prethodno stručno mišljenje na programe aktivnosti pojedinih
reprezentacija, koje priprema i daje na usvajanje Upravnom odboru Hrvatskog košarkaškog
saveza stručni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza u suradnji s pojedinim izbornicima.

Članak 11.
Prije davanja prethodnog stručnog mišljenja, iz članka 10. ovog pravilnika, na program
aktivnosti pojedine reprezentacije, Stručni savjeti utvrđuju da li je odgovarajući izbornik
sudjelovao u izradi programa aktivnosti te reprezentacije.

Članak 12.
Usvojene programe aktivnosti izbornici su dužni provoditi uz nadzor stručnog tajnika Hrvatskog
košarkaškog saveza.

Članak 13.
Izbornici predlažu, a Stručni savjeti utvrđuju širi popis kandidata za pojedine reprezentacije za
svako nastupajuće razdoblje (veliko natjecanje, kvalifikacije i sl.).

Članak 14.
Nakon svakog natjecanja reprezentacije izbornici podnose izvješće Upravnom odboru Hrvatskog
košarkaškog saveza, a prije rasprave o izvješću na Upravnom odboru, Stručni savjeti
raspravljaju o istom izvješću i predlažu Upravnom odboru njegovo usvajanje, djelomično
neusvajanje ili odbijanje.

Članak 15.
Pri glasovanju o izvješću pojedinog izbornika na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog
košarkaškog saveza, predsjednici Stručnih savjeta neće kao članovi Upravnog odbora glasovati o
izvješću o kojem su se već izjasnili i glasovali kao predsjednici Stručnih savjeta.

III. SJEDNICE STRUČNOG SAVJETA

Članak 16.
Stručni savjeti rade na sjednicama.

Sjednice Stručnih savjeta su javne, a sami Stručni savjeti mogu odlučiti da se s pojedine
sjednice isključi javnost.

Sjednice Stručnih savjeta sazivaju predsjednici koji i predlaže dnevni red.

Uz poziv i prijedlog dnevnog reda, članovima Stručnih savjeta dostavljaju se i pisani materijali,
prijedlozi i izvješća uz pojedine točke dnevnog reda, ako su pisani materijali predviđeni za
raspravu.
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Članak 17.
Iznimno i u hitnim slučajevima, sjednice Stručnih savjeta mogu se sazvati po hitnom postupku
bez pismenog poziva, i to putem telefona, e-pošte ili brzojavom.

Članak 18
Predsjednici Stručnih savjeta mogu na sjednice pozvati i osobe koje nisu članovi Stručnog
savjeta i to izbornike, trenere te druge stručne osobe i nositelje izrade pojedinog stručnog
materijala.

Članak 19.
Stručni savjeti mogu pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutna većina njihovih članova.

Pojedini Stručni savjeti odlučuju većinom glasova ukupnog broja svojih članova.

Članak 20.
Sjednice Stručnih savjeta održavaju se u pravilu u sjedištu Hrvatskog košarkaškog saveza.

Predsjednici Stručnih savjeta mogu sazvati sjednicu i izvan sjedišta Hrvatskog košarkaškog
saveza, ako ocijeni da će to pridonijeti bržem, praktičnijem i kvalitetnijem djelovanju Stručnih
savjeta.

Članak 21.
Članovi Stručnih svjeta imaju pravo na dnevnice i naknadu putnih troškova za dolazak i odlazak
na sjednice, na teret sredstava Hrvatskog košarkaškog saveza.

Članak 22.
Stručni savjeti mogu održati zajedničku sjednicu ako tako odluče predsjednici i to po pitanjima iz
članka 2. stavka 3. točke 3. ovog pravilnika.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 23.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu Stručnog savjeta od
15. listopada 2015.

Članak 24.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 23. ožujka 2016.
Broj:110/16-5
Zagreb, 18. svibnja 2016.
Broj:170/16-6

Glavni tajnik
Hrvatskog košarkaškog saveza

Željko Drakšić, dipl.ing.


