ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
На основу члана 45. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на
седници одржаној 24. априла 2018. године донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРНИМ СЕДНИЦАМА ГИМНАСТИЧКИХ СПОРТОВА
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Правилником утврђује се поступак и начин рада и одлучивања на Изборним седницама
гимнастичких спортова (у даљем тексту: Изборне седнице) у складу са Статутом Гимнастичког Савеза
Србије, а посебно:
- припремање, сазивaње и руковођење седницама,
- број представника клубова са правом гласа,
- начин кандидовања и изборни поступак,
- кворум за почетак рада и одлучивања,
- остваривање јавности у раду,
- остала питања од значаја за рад Изборне седнице.

Члан 2.
Изборне седнице могу се организовати само за гимнастички спорт у коме је у претходној календарској
години било најмање 5 (пет) регистрованих клубова чији су такмичари/ке наступали у организованом
систему националних такмичења.
Регистровани чланови Савеза на појединачним Изборним седницама за сваки гимнастички спорт посебно
бирају:
- Председника СО, потпредседника СО и чланове СО,
- Чланове Скупштине ГСС,
- Чланове Управног одбора ГСС.
Мандат изабраним члановима траје 4 године и могу бити поново бирани на исту функцију.
У састав Скупштине ГСС и СО могу ући највише два представника из истог клуба.
Чланови Управног одбора, одређеног гимнастичког спорта, по правилу су Председник и потпредседник СО.

II

ПРИПРЕМЕЊЕ, САЗИВАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ СЕДНИЦАМА
Члан 3.

Председник Стручног одбора, односно лице које одреди Управни одбор ГСС, заказује изборну седницу
одређеног гимнастичког спорта, најмање 7 дана пре одржавања седнице Скупштине Савеза и о томе путем
електроноске поште (e-mail) обавештава све клубове, најмање 7 дана пре одржавања изборне седнице
одређеног гимнастичког спорта. Обавештење садржи: број делегата по клубовима са правом гласа на
Изборној седници, место, датум, време одржавања Изборне седнице и предлог дневног реда.
Предлог дневног реда утврђује СО одређеног гимнастичког спорта.
Осим Изборне седнице, председник СО, односно лице које одреди СО , може заказати Седницу свог
гимнастичког спорта по потреби и на начин који је описан у претходном ставу овог члана.

Члан 4.
СО је дужан да сазове Седницу свог гимнастичког спорта на захтев Управног одбора, или на образложени
писани захтев најмање 1/3 регистрованих клубова са правом гласа, најкасније у року од 30 дана од дана
достављања захтева.
Уколико СО не сазове Седницу свог гимнастичког спорта по захтеву из става 1 овог члана у предвиђеном
року, Управни одбор ГСС је дужан да сазове Изборну седницу по хитном поступку, а најкасније у року до 30
дана од дана истека претходног рока, у складу са одредбама овог Правилника. Скупштину води сазивач. На
Изборној седници која је сазвана на овај начин, чланови СО претходног сазива не могу бити кандидати за
избор чланова новог СО.

III

УТВРЂИВАЊЕ БРОЈА ДЕЛЕГАТА
Члан 5.

Број представника клубова са правом гласа на Изборној седници утврђује се на следећи начин:
 по 1 представник клуба – за сваки клуб који је у последњој такмичарској сезони, до одржавања
седнице Скупштине имао 10 такмичара или такмичарки у било ком систему такмичења Савеза;
 по 1 представник клуба – за сваки клуб који је на последњем Државном првенству имао такмичаре/ке у
А програму;
 по 1 представник клуба – за сваки клуб који је у последњој такмичарској сезони, до одржавања
седнице Скупштине, имао такмичара/е и/или такмичарку/е на званичном ФИГ или УЕГ такмичењу
(Светско првенство, Европско првенство, Светски купови, Grand Prix турнири).
Максималан број представника који један клуб може имати на Изборној седници одређеног гимнастичког
спорта је 3 (три).

Члан 6.
Право гласа на Изборној седници имају делегати клубова који су пре почетка седнице Верификационој
комисији доставили пуномоћје оверено потписом и печатом клуба који представљају.

IV

ТОК СЕДНИЦЕ И ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
Члан 7.

Изборном седницом председава Радно председништво које именује Стручни одбор гимнастичког спорта,
односно лице које одреди Управни одбор ГСС.
Радно председништво се састоји од председника и два члана.
Седницом руководи председник радног председништва, а један од чланова је записничар.

Члан 8.
Радно председништво именује Верификациону комисију од три члана која утврђује број присутних
делегата са правом гласа на Изборној седници и о томе подноси извештај. На основу извештаја
Верификационе комисије, председавајући објављује да ли су испуњени услови за одржавање Изборне
седнице и утврђује кворум за гласање и доношење одлука.

Члан 9.
На Изборним седницама се пуноправно ради и одлучује када је присутно више од половине укупног броја
делегата са правом гласа.

Члан 10.
На појединачним Изборним седницама конститутивних гимнастичких спортова (мушке, женске и ритмичке
гимнастике) бирају се:
- 9 представника за Скупштину ГСС ;
- 2 члана Управног одбора ГСС ;
- Председник Стручног одбора ;
- Потпредседник Стручног одбора ;
- 5 чланова Стручног одбора.

Члан 11.
На Изборној седници осталих гимнастичких спортова (акробатика, трамполина, спортски аеробик), у складу
са чланом 2. овог Правилника, бира се по:
1 представник сваког гимнастичког спорта за Скупштину ГСС
Уколико Изборној седници присуствују представници клубова из најмање два од наведених спортова
(трамполина, спортски аеробик и акробатика), бира се и 1 члана Управног одбора ГСС.

Члан 12.
Кандидате који се бирају на Изборној седници може предложити сваки клуб одређеног гимнастичког
спорта, тaко што свој образложени предлог доставља надлежном Стручном одбору или, ако СО није
формиран, секретару Савеза, најкасније 2 дана пре одржавања Изборне седнице.
Клуб може предложити кандидате и непосредно на самој Изборној седници, уколико се јавним гласањем
већина од укупног броја присутних делегата са правом гласа сагласи да прихвата кандидатуру.

Члан 13.
За избор у Стручни одбор могу се предлагати само лиценцирани тренери са искуством у раду у том спорту.
Лица против којих је у току дисциплински поступак или је на снази изречена дисциплинска мера прописана
Дисциплинским правилником ГСС, не могу бити кандидати за функције на Изборним седницама.

Члан 14.
Пре гласања, председавајући је дужан да прочита имена свих предложених кандидата за поједине
функције, чиме се закључује листа кандидата и приступа гласању.
Гласање се врши тајно заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога се гласа.
Заокружује се максимално онолико редних бројева колико се кандидата бира.

Члан 15.
Након гласања, верификациона комисија врши пребројавање гласова о чему јавно извештава присутне о
резултатима гласања.
Уколико одређени број кандидата има исти број гласова, приступа се понављању гласања по систему
елиминације, тако што у сваком наредном кругу гласања, на гласачком листићу остају само кандидати са
истим, односно највећим бројем гласова.
Понављање тајног гласања се може поновити највише три пута, а након тога се приступа јавном гласању.
Председавајући пре сваког гласања може одредити паузу за техничку припрему процедуре гласања.

V

ПРЕСТАНАК МАНДАТА И ДОПУНА ЧЛАНОВА
Члан 16.

У случају подношења оставке или престанка функције изабраног члана, као и у случају изрицања
дисциплинске мере или ако без оправдања два пута узастопно изостане са заказане седнице, СО може
извршити допуну упражњеног места са обавезом сазивања Изборне седнице .

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Записник о Изборној седници потписују председавајући Изборне седнице и записничар.
Записник се саставља најмање 3 (три) дана по одржавању седнице и доставља се канцеларији ГСС.

Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

Председница УО ГСС
Александра Ристић

