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На основу члана 38. Закона о спотру („Службени гласник РС” бр. 24/2011 од 4.4.2011.године), 
Скупштина Гимнастичког савеза Србије на својој седници  одржаној  02. марта 2012. године, 
донела је:  
 
 

С Т А Т У Т 
ГИМНАСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
 

I   ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Гимнастички савез Србије (у даљем тексту: Савез) је грански савез удружених 

гимнастичких клубова (у даљем тексту: клубови) који се баве гимнастичким спортовима 
заступљеним у Светској гимнастичкој федерацији – ФИГ, и то: мушком спортском гимнастиком, 
женском спортском гимнастиком, ритмичкoм гимнастикoм, трампулинoм, спортским аеробиком, 
акробатиком и гимнастиком за све. 

Савез је невладина, неполитичка и непрофитабилна организација у области спорта. 
Савез је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација. 

 
Члан 2 

Савез је основан 18. јуна 1914. године.  
Подручје делатности Савеза је територија Републике Србије. 

 
Члан 3 

Назив Савеза је: ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ.  
Скраћени назив је: ГСС.  
Седиште Савеза је у Београду. 

 
Члан 4 

Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о 
спорту и овим Статутом.  

Савез има правни статус националног гранског спортског савеза. 
 

Члан 5 
Савез има печат округлог облика на којем су у спољном кругу ћирилицом исписани 

назив и седиште Савеза.  
Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме су исписани назив и седиште Савеза 

и остављен простор за датум и број.  
Савез има заштићени знак, а може имати и заставу, о чему одлуку доноси УО Савеза. 
 

Члан 6 
Рад Савеза је јаван. 
Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута. 
 

Члан 7 
У Савезу је забрањена свака непосредна и посредна дескриминација и кршење слобода 

и права човека у складу са Законом. 
 

Члан 8 
Савез је члан Међународне гимнастичке федерације – ФИГ, Европске гимнастичке уније 

– УЕГ, Медитеранске гимнастичке конфедерације – COMEGYM, Балканске гимнастичке уније, 
Олимпијског комитета Србије – ОКС и Спортског савеза Србије - ССС. 

Савез се може учланити и у друге међународне и националне организације чији је циљ 
развој и унапређење гимнастичких спортова и спорта уопште. 

 
Члан 9 

Конститутивне чланове Савеза чине клубови који се баве женском спортском 
гимнастиком (у даљем тексту: ЖСГ), мушком спортском гимнастиком (у даљем тексту: МСГ) и 
ритмичком гимнастиком (у даљем тексту: РГ). 

Остале чланове Савеза чине клубови који се баве гимнастичким спортовима: спортским 
аеробиком (у даљем тексту: СА), трамполином             (у даљем тексту: ТР),  акробатиком (у 
даљем тексту: АК) и гимнастиком за све  (у даљем тексту: ГГ). 

 
Члан 10 
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Стручни рад у клубовима могу обављати спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у 
складу са Законом о спорту и општим и посебним актима Савеза. 
 

II   ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА 
 

Члан 11 
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ и АКТИВНОСТИ САВЕЗА СУ: 

1. Предузимање мера и стварање услова за унапређење и омасовљење гимнастичких 
спортова, као и обезбеђење услова за реализацију усвојених планова и програма; 

2. Заступање заједничких интереса чланова Савеза пред државним органима и спортским 
организацијама; 

3. Подстицање развоја врхунског спортског стваралаштва и стварање материјалних, 
стручних, организационих и кадровских услова за успешно представљање гимнастичких 
спортова у земљи и иностранству; 

4. Предузимање активности ради упознавања клубова са међународним искуствима и 
иновирања знања; 

5. Утврђивање система и пропозиција такмичења на националном нивоу; 

6. Лиценцирање и регистрација спортиста, спортских стручњака, стручњака у спорту и 
судија на националном нивоу; 

7. Организација националних такмичења, међународних такмичења и спортских 
манифестација на територији Републике Србије; 

8. Учешће у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су потребни за 
реализацију програма Савеза; 

9. Организовање и пружање стручне помоћи клубовима у унапређивању њиховог рада;  

10. Подстицање рада клубова-чланова Савеза додељивањем награда, признања 
(годишњих, јубиларних, и сл.) за изузетне спортске резултате и за допринос развоју 
гимнастичких спортова; 

11. Предузимање мера и доношење свих аката у складу са вежећим позитивним прописима 
из области спорта; 

12. Активно учешће у борби против допинга у спорту, насиља и недоличног понашања у 
спорту;  
13. Остваривање међународне спортске сарадње; 

14. Старање о пропагандној и информативној делатности; 

15. Чување, прикупљање и евидентирање потребне документације. 
 

Члан 12 
Савез може, ради постизања циљева и задатака, основати привредна друштва, 

установу, агенцију или други законом прописани облик организовања, у земљи и иностранству, 
самостално или са другим правним или физичким лицем. 
 

III   ЧЛАНОВИ САВЕЗА, ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
 

Члан 13 
Чланови Савеза су клубови који се баве једним или више гимнастичких спортова и 

испуњавају услове за пријем у чланство Савеза. 
Број клубова Савеза није ограничен.  
Чланови Савеза имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим правилима и 

прописима Савеза. 
 

Члан 14 
Клуб може постати члан Савеза ако испуњава следеће услове: 

1. Достави копију важећег Статута  и решење о регистрацији; 
2. Потпише приступницу; Достави писани захтев за пријем у чланство Савеза; 
3. Потпише изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Савеза; 
4. Уплати годишњу чланарину; 
5. Ако има најмање једног ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту 

који испуњава услове у складу са законом и општим и посебним актима Савеза; 
6. Ако има најмање 10 регистованих спортиста, држављана Републике Србије који се 

такмиче у неком систему такмичења Савеза; 
7. Достави име и презиме председника клуба, са адресом и бројем телефона; 
8. Достави име и презиме заступника клуба, са адресом и бројем телефон. 
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На основу ових критеријума, Управни одбор (у даљем тексту: УО) сваке године утврђује 
статус клубова и уписује их у одговарајући регистар чланства. 

 
Члан 15 

Клубови уписани у регистар овог Савеза не могу бити укључени у друге гимнастичке 
савезе, асоцијације и сл. на националном нивоу. 
 
 
 

Члан 16 
Управни одбор може донети одлуку о привременом пријему у чланство Савеза клубу 

који не испуњава у потпуности све предвиђене услове, с тим да ће му оставити рок од годину 
дана да испуни прописане услове.  

Клубу који ни у остављеном року не испуни прописане услове престаје чланство у 
Савезу истеком последњег дана остављеног рока.  

За време трајања привременог чланства, клуб нема право учешћа у раду органа 
Савеза. 

 
Члан 17 

Придружени чланови Савеза могу бити и друге спортске организације за које Савез 
сматра да могу бити од користи за гимнастички спорт, а које имају интерес да буду чланови 
Савеза и прихватају принципе и начела садржана у овом Статуту (нпр. градски, регионални и 
покрајински гимнастички савези). 

Придружени чланови могу учествовати у раду органа Савеза без права одлучивања. 
 

Члан 18 
Права и обавезе клубова чланова Савеза су да: 

1. Активно учествују у остваривању циљева и задатака Савеза; 
2. Учествују у усвајању и реализацији планова и програма у циљу развоја и 
афирмације гимнастичких спортова; 
3. Преко својих представника бирају органе Савеза и учествују у раду истих; 
4. Учествују у изради и доношењу Статута и других општих и посебних аката 
Савеза; 
5. Користе стручну и другу помоћ Савеза, као и услуге које Савез врши у оквиру 
својих делатности; 
6. Остварују увид у рад Савеза; 
7. Плаћају годишњу чланарину; 
8. Учествују у обезбеђивању средстава за рад и реализацију програма Савеза; 
9. Поштују одлуке органа Савеза и у потпуности испуњавају своје обавезе према 
Савезу;  
10. Чувају углед Савеза, спортиста и спортских радника; 
11. Поштују Статут и испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим 
актима Савеза. 

 
Члан 19 

Својство члана Савеза престаје: 

1. Престанком или забраном рада клуба-члана Савеза; 

2. На писани захтев клуба о престанку чланства;  

3. Одлуком Управног одбора или Скупштине савеза о исклучењу; 

4. Ако својим деловањем ради против Статута и општих и посебних аката или на други 
начин штети углед Савеза; 

5. Ако и након опомене не изврши финансијске обавезе према Савезу; 

6. Ако у року од годину дана од дана пријема у чланство не наступи ни у једном 
систему такмичења Савеза; 

7. На основу одлуке надлежног органа којом је клуб (члан) брисан из одговарајућег 
регистра. 

. 
Члан 20 

Одлуку о пријему у чланство или искључењу из чланства доноси Управни одбор Савеза, 
а верификује Скупштина. 

На одлуку о пријему и престанку својства члана Савеза незадовољна страна има право 
жалбе Скупштини Савеза у року од 15 дана по пријему решења УО. 

Скупштина Савеза одлучује у другом степену по жалби на одлуку Управног одбора и 
њена одлука је коначна. 
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Члан 21 

Ако клуб-члан Савеза својим деловањем и неизвршавањем обавеза теже нарушава 
углед и интерес Савеза, Управни одбор ће му указати на уочене недостатке и предложити 
преузимање потребних мера.  

Када и поред упозорења и предузетих мера члан Савеза не отклони недостатке којима 
се грубо нарушавају углед и интерес Савеза, Управни одбор Савеза може донети одлуку о 
искључењу из Савеза. 

На одлуку о искључењу из Савеза члан има право жалбе Скупштини Савеза. Одлука 
Скупштине по жалби је коначна. 

 
Члан 22 

Члан Савеза одговара за своје обавезе према Савезу које су настале пре престанка 
својства члана. 

Престанком својства члана Савеза престаје и мандат представницима члана у органима 
и радним телима Савеза. 

Престанком својства члана Савеза престаје и право учешћа и организовања такмичења 
под покровитељством Савеза. 
 

IV  УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
 

Члан 23 
Савезом управљају клубови – чланови Савеза преко својих представника у органима 

Савеза. 
 

Члан 24 
Органи Савеза су: 

 СКУПШТИНА 

 ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА 

 УПРАВНИ ОДБОР 

 НАДЗОРНИ ОДБОР 

 СТРУЧНИ ОДБОРИ 

 
Члан 25 

Приликом избора и именовања на функције у Савезу, као и приликом избора и 
именовања свих органа и тела Савеза, мора се водити рачуна: 

- да кандидат у својој каријери има искуства у спорту и спортским организацијама; 

- да кандидат има потребна стручна знања за дужност која му се поверава; 

- да кандидат има високе стручне и моралне квалитете. 
 

Члан 26 
Мандат чланова у неком од органа Савеза може престати и пре истека времена на које 

је изабран у случају: 

1. Ако члан  органа поднесе оставку; 

2. Опозивом органа који га је изабрао; 

3. У случају смрти. 
Функција члана органа Савеза престаје даном разрешења. 
УО посебном одлуком врши попуњавање упражњеног места до следеће седнице 

Скупштине. 
У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови, раније изабрани 

органи врше дужност до преузимања од стране новоизабраних органа, а у складу са Законом о 
спорту. 
 

СКУПШТИНА САВЕЗА 
 

Члан 27 
Скупштина је највиши орган управљања Савезом. 
Скупштину Савеза чине представници клубова-чланова Савеза са правом гласа који се 

баве одређеним гимнастичким спортом. 

Број представника у Скупштини утврђује се на следећи начин: 

- 9 представника изабраних од стране клубова МСГ; 
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- 9 представника изабраних од стране клубова ЖСГ; 

- 9 представника изабраних од стране клубова РГ; 

- по 1 представник осталих гимнастичких спортова (осим гимнастике за све). 

Остали гимнастички спортови су: трамполина, спортски аеробик, акробатика и 
гимнастика за све. 

 
Члан 28 

Скупштини могу присуствовати и представници придружених чланова Савеза са правом 
учествовања у раду Скупштине, али без права одлучивања. 

 
Члан 29 

Представници на Скупштини бирају се на појединачним изборним седницама за сваки 
гимнастички спорт посебно, а према Правилнику о изборним седницама гимнастичких спортова 
који утврђује Управни одбор Савеза. 

Председник Стручног одбора (у даљем тексту СО), односно лице које одреди Управни 
одбор, заказује посебне изборне седнице, најмање 7 дана пре одржавања седнице Скупштине 
Савеза и о томе писаним  путем обавештава клубове, најмање 7 дана пре одржавања изборне 
седнице гимнастичког спорта. 

Осим изборних седница, председник СО, односно лице које одреди СО, може заказати 
седнице свог гимнастичког спорта, по потреби. 
 

Члан 30 
Број представника клубова са правом гласа на изборној седници за поједини 

гимнастички спорт 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 представника клуба – за сваки клуб који је у последњој такмичарској сезони, 
до одржавања седнице Скупштине, имао такмичаре или такмичарке на званичном 
ФИГ или УЕГ такмичењу. 

Максималан број представника који један клуб може имати на изборној седници 
одређеног гимнастичког спорта јесте 3 (три). 
 

Члан 31 
Скупштину сазива Председник Савеза.   
Седница Скупштине Савеза може бити: редовна годишња, редовна изборна, ванредна и 

ванредна изборна. 
Редовна Скупштина се одржава једном годишње. 
Редовна изборна Скупштина одржава се сваке четврте године. 
Ванредна и ванредна изборна Скупштина се одржавају по потреби. 
У случају неодржавања редовне годишње или редовне изборне Скупштине у 

предвиђеном року, аутоматски престаје мандат председника, потпредседника и чланова 
Управног Одбора, а Надзорни одбор без одлагања заказује ванредну изборну Скупштину у року 
од 30 дана. 
 

Члан 32 
Скупштина пуноправно ради и одлучује када је присутно више од половине броја 

представника клубова са правом гласа. 
 

Члан 33 
Председник Савеза је дужан да сазове Скупштину када то предложи Управни одбор, 

Надзорни одбор, Стручни одбор конститутивног гимнастичког спорта или на писани захтев 
најмање 1/3 представника у Скупштини, најкасније у року од 30 дана од дана достављања 
захтева. 

Уколико Председник Савеза не сазове Скупштину по захтеву из става 1 овог члана у 
року од 30 дана, Скупштину може сазвати Управни одбор, Надзорни одбор, или 1/3 чланова 
Скупштине. Скупштину води сазивач. 

 
Члан 34 

Скупштина одлуке доноси већином гласова присутних представника клубова Савеза. 
Рад Скупштине се ближе уређује Пословником о раду. 
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Одлуке о изменама и допунама Статута Скупштина доноси тро-четвртинском већином 
од укупног броја чланова Скупштине. 
 

Члан 35 
СКУПШТИНА САВЕЗА: 

1. Доноси Статут Савеза; 

2. Утврђује стратегију развоја и афирмације гимнастичких спортова у Републици 
Србији; 

3. Усваја финансијски план Савеза; 

4. Усваја финансијски извештај и извештај о раду Савеза и његових органа; 

5. Доноси одлуку о отуђењу непокретности Савеза; 

6. Доноси одлуку о престанку рада Савеза; 

7. Верификује одлуке Управног одбора о стицању или престанку статуса члана Савеза; 

8. Бира и разрешава Председника Савеза, чланове Управног одбора и председника и 
чланове Надзорног одбора; 

9. Може именовати Почасног председника Савеза; 

10. Одлучује о оснивању привредних друштава, установа, агенција и слично; 

11. Доноси Пословник о свом раду; 

12. Бира заступника Савеза; 

13. Доноси друге одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом. 
 

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о 
образовању комисије утврђује се њен делокруг рада и састав. 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА 
 

Члан 36 
Председник Савеза је орган руковођења Савезом. 
Председника Савеза, на образложени предлог конститутивних гимнастичких спортова, 

бира Скупштина. 
Председник Савеза је по функцији Председник Скупштине и Председник Управног 

одбора. 
Председник Савеза бира се на време од четири године и може бити поново биран на 

исту функцију највише два пута узастопно. 
Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини. 

 
Члан 37 

Приликом  избора за Председника Савеза кандидат треба да испуни следеће услове: 
- да је држављанин Републике Србије, 
- да има најмање 5 година рада у спортским организацијама, 
- да има припремљен Програм рада и развоја Савеза за период од четири године. 

 
Члан 38 

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА: 

 Представља и заступа Савез; 

 Одговара за законитост рада Савеза и примену Статута; 

 Заступа Савез у имовинским и другим правним пословима и наредбодавац је за 
извршење  финасијског плана Савеза; 

 Руководи радом Савеза и усклађује активности органа Савеза; 

 Организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним 
органима и организацијама; 

 Остварује сарадњу са међународним гимнастичким организацијама и другим 
међународним спортским организацијама и савезима; 

 Предлаже Скупштини именовање 2 члана Управног одбора; 

 Предлаже Управном одбору именовање Генералног Секретара Савеза; 

 Одобрава службена путовања у земљи; 

  Одобрава службена путовања у иностранство, на основу одлуке УО; 

 Врши друге послове из делатности Савеза које су му Статутом стављене у 
надлежност. 

 
УПРАВНИ ОДБОР 
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Члан 39 
Управни одбор је орган управљања Савезом између две Скупштине. 
Председника и чланове УО бира Скупштина на предлог представника гимнастичких 

спортова.  
УО има најмање 9, а највише 11 чланова. 

Члан 40 
УПРАВНИ ОДБОР ЧИНЕ: 

- Председник Савеза, који је уједно и председник УО; 

- 2 члана на предлог Председника , који не могу бити чланови Стручних одбора; 

- 2 члана  – Председник СО ЖСГ  и 1 на предлог клубова ЖСГ; 

- 2 члана  -  Предсдник СО МСГ и 1  на предлог клубова МСГ; 

- 2 члана  -  Председник СО РГ и 1 на предлог  клубова РГ; 

- 2 члана на предлог клубова осталих гимнастичких спортова. 
Управни одбор има два Потпредседника. 
Потпредседници УО се бирају на конститутивној седници УО. 
Мандат чланова УО траје четири године и могу бити поново бирани на исту функцију. 
Клубови своје чланове УО бирају на посебним изборним седницама одређеног 

гимнастичког спорта. 
 

Члан 41 
УПРАВНИ ОДБОР: 

 Спроводи одлуке Скупштине Савеза;  

 Утврђује предлоге Статута; 

 Доноси опште акте Савеза чије доношење није у надлежности Скупштине савеза; 

 Усваја програм рада Савеза на предлог Стручних одбора; 

 Предлаже финасијски план Савеза; 

 Усваја завршни рачун Савеза; 

 Именује и разрешава Генералног секретара Савеза; 

 Одлучује о пријему и престанку чланства у Савезу; 

 Утврђује висину, начин и рокове плаћања чланарине; 

 Одлучује о ангажавању стручњака у спорту и спортских стручњака у Савезу; 

 На предлог Стручних одбора, усваја календар такмичења и активности; 

 На предлог Стручних одбора, доноси пропозиције и систем такмичења  у Републици 
Србији за све  гимнастичке спортове; 

 Одређује представнике Савеза на међународним такмичењима, манифестацијама, 
конгресима и слично, на предлог Стручних одбора; 

 Утврђује начин и поступак за лиценцирање и регистрацију спортиста, спортских 
стручњака и стручњака у спорту за све гимнастичке спортове, на предлог Стручних 
одбора; 

 Утврђује врсту и критеријуме награда и признања за изузетне спортске резултате и 
допринос развоју гимнастике, на предлог Стручних одбора; 

 Именује Стручну комисију за гимнастику за све;  

 Именује лица задужена за сазивање изборних седница по гимнастичким 
спортовима; 

 Доноси Правилник о расподели финансијских средстава;   

 Одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном; 

 Одређује начине вођења евиденције о стручном раду у Савезу; 

 Организује пружање стручне помоћи својим клубовима; 

 Стара се о медијској презентацији Савеза; 

 Одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа и 
именованих лица Савеза; 

 Изриче дисциплинске мере против чланова; 

 Доноси Пословник о свом раду; 

 Ради и остале послове који нису у делокругу Скупштине Савеза. 
 
 
 

Члан 42 
Правилник о расподели финансијских средстава Савеза се доноси консензусом 

Стручних одбора женске спортске гимнастике, мушке спортске гимнастике и ритмичке 
гимнастике. 
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Члан 43 
За извршење одређених послова из своје надлежности УО може образовати комисије и 

радна тела. 
Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг рада и састав. 
 

Члан 44 
Седнице УО сазива председник по потреби, а најмање једном у три месеца. 
Председник је дужан да на иницијативу сваког члана УО или Надзорног одбора сазове 

седницу УО у року од 14 дана. 
 

НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Члан 45 
Надзорни одбор (у даљем тексту: НО) је надзорни орган Савеза који врши контролу: 

спровођења Статута и других општих и посебних аката Савеза, материјално-финасијског 
пословања Савеза и његове стручне службе и над законитошћу рада органа управљања 
Савезом. 
 

Члан 46 
Председника и чланове НО бира Скупштина. 
НО броји 3 члана, од којих један члан НО мора бити лице са завршеним Правним 

факултетом.  
НО доноси одлуку простом већином од укупног броја чланова. 

 
Члан 47 

НО подноси Скупштини Савеза извештај о питањима из свог делокруга, најмање 
једанпут годишње, приликом усвајања извештаја о раду Савеза. 
 

Члан 48 
НО ради по потреби. 
Седнице НО сазива председник НО, на иницијативу органа или члана Савеза. 
 

Члан 49 
Сва остала питања из надлежности НО уређују се Пословником о раду НО. 
 
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

 
Члан 50 

Генералног секретара именује УО на предлог  Председника Савеза. 
За Генералног Секретара се именује лице које: 

- има високу стручну спрему, 
- поседује одговарајуће организационе способности и потребна знања за 

обављање послова из свог делокруга рада; 
- поседује основна знања о гимнастичким спортовима; 
- говори енглески језик. 

Функција генералног секретара се може обављати заснивањем радног односа у Савезу 
или уговором о његовом ангажовању. 
 

Члан 51 
Генерални секретар именује се на време од четири године и може бити поново 

именован на исту функцију. 
Генерални секретар за свој рад одговоран је УО и Скупштини Савеза. 

 
Члан 52 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР: 

 Одговара за организацију и реализацију административно-техничких послова из 
свог делокруга рада и предузима мере за њихово унапређење; 

 Координира припреме извештаја о раду ( УО, СО и НО) ; 

 Стара се о припремама седница и поштовању рокова за извршење одлука органа 
Савеза; 

 Води записнике о одржаним седницама и обавља комуникацију са чланством; 

 Учествује у раду Скупштине, УО, НО и Стручних одбора, без права одлучивања; 

 Обавља послове које на њега пренесе председник Савеза и УО; 
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 Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим и посебним актима 
Савеза. 

 
V   СТРУЧНИ РАД  -  СТРУЧНИ ОДБОРИ 

 
Члан 53 

Стручни одбор представља највиши орган за сва  питања из надлежности одређеног 
гимнастичког спорта за који је формиран. 

 
Члан 54 

СО за одређени гимнастички спорт може се формирати само ако у систему националних 
такмичења у том гимнастичком спорту учествује најмање 5 регистрованих клубова са 
територије Републике Србије.   
 

Члан 55 
СО има 7 чланова. 
Радом СО руководи Председник. 
Председник, потпредседник и чланови СО бирају се на предлог клубова, на изборној 

седници одређеног гимнастичког спорта, у складу са чланом 29. Статута. 
Поступак и ток изборне седнице (кворум, начин кандидовања и изборни поступак) 

регулише се посебним Пословником. 
 

Члан 56 
Савез има посебне рачуне за сваки гимнастички спорт са којима у складу са одлукама 

УО располажу Стручни обори. 
 

Члан 57 
Чланови СО бирају се на мандатни период од четири године и могу бити поново бирани 

на исту функцију. 
У састав СО могу ући највише два представника истог клуба. 

 
Члан 58 

Клубови који негују више гимнастичких спортова не могу кандидовати иста лица за 
чланове СО различитих гимнастичких спортова.   
 

Члан 59 
Делокруг рада СО: 

1. Предлаже УО финансијски план за реализацију програма рада свог гимнастичког 
спорта; 

2. Учествује у изради и реализацији стратегије развоја и афирмације свог гимнастичког 
спорта у Републици Србији; 

3. Заступа интересе свог гимнастичког спорта на свим нивоима; 

4. Предузима мере за развој квалитета, популаризацију и омасовљење свог гимнастичког 
спорта; 

5. Предлаже УО планове, програме и календар акција за свој гимнастички спорт; 

6. Предлаже УО пропозиције и систем такмичења за свој гимнастички спорт; 

7. Одговара за поштовање пропозиција и реализацију свих такмичења и активности 
утврђених календаром и програмом рада за свој гимнастички спорт; 

8. Именује делегата за свако такмичење предвиђено календаром; 

9. Предлаже УО техничке и друге правилнике за свој гимнастички спорт, којима се 
регулишу питања у вези такмичења, тренера, такмичара, судија и друга стручна 
проблематика; 

10. Предлаже УО начин и поступак за лиценцирање и регистрацију судија, спортиста, 
спортских стручњака и стручњака у спорту за свој гимнастички спорт; 

11. Преко Савеза конкурише за средства из националних фондова и фондова ФИГ, УЕГ и 
других међународних организација и фондова; 

12. Преко Савеза остварује сарадњу са међународним гимнастичким федерацијама од 
посебног интереса за свој гимнастички спорт; 

13. Предлаже УО представнике Савеза на међународним такмичењима, манифестацијама, 
конгресима и сл. за свој гимнастички спорт; 

14. Пружа стручну помоћ клубовима – члановима Савеза и усмерава унапређење квалитета 
рада свог гимнастичког спорта; 
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15. Организује стручне, едукативне и лиценцне семинаре за судије и тренере; 

16. У сарадњи са канцеларијом Савеза пружа правовремене информације клубовима; 

17. Предлаже УО врсту и критеријуме за доделу одговарајућих награда и признања за 
изузетне спортске резултате и допринос развоју и унапређивању свог гимнастичког 
спорта; 

18. Именује селектора репрезентације, председника судијске комисије, као и координатора 
за рад са млађим слекцијама за свој гимнастички спорт; 

19. Усваја програм рада и листу репрезентативаца/ки за јуниорску и сениорску селекцију на 
предлог селектора, утврђује акциони план и стара се о његовој реализацији; 

20. Усваја програм рада и листу младих гимнастичара/ки, кандидата за репрезентативне 
селекције, на предлог координатора за рад са млађим слекцијама, утврђује акциони 
план и стара се о његовој реализацији; 

21. Утврђује права и обавезе чланова репрезентације; 

22. Афирмише научно-истраживачки рад у свом гимнастичком спорту; 

23. Врши надзор и контролише рад клубова;  

24. Покреће дисциплинске поступке; 

25. Може формирати и организовати рад посебне канцеларије за свој спорт; 

26. За извршење одређених послова формира посебна стручна тела, комисије и радне 
групе; 

27. Обавља и друге послове у циљу развоја свог гимнастичког спорта. 

28. Доноси Пословник о свом раду; 

 
VI   ГИМНАСТИЧКА ТАКМИЧЕЊА 

 
Члан 60 

УО Савеза утврђује јединствени систем такмичења за све гимнастичке спортове и као 
организатор или покровитељ, одговоран је за реализацију гимнастичких такмичења на 
националном нивоу. 

Савез утврђује назив, правила и услове за организовање гимнастичких спортских 
такмичења и манифестација на националном нивоу, као и право учешћа на њима. 

 
Члан 61 

Клубови који нису чланови Савеза не могу учествовати на такмичењима у организацији 
Савеза и њихови спортисти и тренери не могу бити чланови репрезентативних селекција. 
 

VII   ГИМНАСТИЧКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ 
 

Члан 62 
О наступима и такмичарским резултатима репрезентативних селекција Србије води се 

посебна евиденција. 
 

Члан 63 
Критеријуме на основу којих се дефинишу права и обавезе чланова гимнастичких 

репрезентација Србије утврђује УО, на предлог СО.  
Репрезентативци/ке Србије могу бити само гимнастичари/ке држављани Републике 

Србије из клубова који су чланови Савеза. 
 

VIII   АНТИ ДОПИНГ ПРАВИЛА 
 

Члан 64 
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга 

у спорту Републике Србије.  
Допинг, коришћење психоактивних супстанци и алкохола је забрањено, како на 

такмичењима, тако и изван такмичења. 
За кршење овог правила одговорном лицу се изриче казна у складу са  законом и овим 

Статутом. 
 

IX   СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ САВЕЗА 
 

Члан 65 
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Средства за рад Савеза формирају се од: чланарина, регистрација и котизација 
његових чланова, давања из буџета, прилога донатора и спонзора, накнада од обављених 
делатности, прихода сопствених привредних друштава и других извора у складу са законом. 

Савез може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са законом. 
Савез може стицати приходе и од обављања појединих делатности у складу са законом. 

 
Члан 66 

Висину, начин и рокове плаћања чланарина, регистрација и котизација утврђује Управни 
одбор Савеза. 

 
Члан 67 

Материјално финансијско пословање и евиденција средстава Савеза врши се у складу 
са законом. 

 
Члан 68 

Савез управља и користи објекте и средства којима располаже, или су му дати на 
коришћење. 

Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под 
условима утврђеним Законом о спорту. 

Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење 
члановима Савеза, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Савеза. 

 
Члан 69 

Имовина и средства која Савез користи, доношењем одлуке о својинској 
трансформацији Савеза у складу са Законом о спорту, представљају друштвени капитал којим 
Савез располаже у складу са законом. 

 
Члан 70 

Сваки гимнастички спорт може остварити и посебна финансијска средства, у складу са 
Законом, од спонзора, од прилога донатора,  средства добијена конкурсом за реализацију 
различитих пројеката из области свог гимнастичког спорта и из других извора. 
 

X  ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА 
 

Члан 71 
Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа Савеза, издавањем 

информација и другим средствима обавештавања. 
Савез може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује УО. 
Савез има интернет презентацију чији садржај утврђују стручни одбори. 
Представник Савеза који износи податке у јавност, одговоран је за њихову тачност. 
 

Члан 72 
Органи Савеза могу без образложења ограничити састав скупова или потпуно 

искључити јавност седнице, када сматрају да за то постоји оправдана потреба. 
 

Члан 73 
Представник Савеза, именован од стране УО, даје податке и информације у вези са 

радом Савеза. 
 
 

XI  ПОСТУПАК УСВАЈАЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА И ДРУГИХ  ОПШТИХ  АКАТА 
САВЕЗА 

 
Члан 74 

Општи акти Савеза су: Статут Савеза, правилници, пословници и одлуке којима се 
регулишу питања од значаја за функционисање Савеза. 
  

Члан 75 
Иницијативу за доношење Статута Савеза, односно за његове измене и допуне може 

дати Управни одбор, Надзорни одбор, Председник савеза, Стручни одбор, Генерални секретар 
Савеза, клубови и чланови Скупштине. 

Иницијативу за доношење Статута, односно за његове измене и допуне, разматра 
Управни одбор Савеза у року од 30 дана од дана подношења иницијативе. 
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Уколико прихвати иницијативу, Управни одбор утврђује предлог Статута и организује 
јавну расправу која траје 15 дана. Након јавне расправе, УО Савеза утврђује коначан предлог 
статута и доставља га Скупштини Савеза на усвајање. 

 
Члан 76 

Општи акти савеза ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако је 
одлуком о њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу. 

 
Члан 77 

Општи акти члана Савеза морају бити у сагласности са општим и посебним актима 
Савеза. 

 
Члан 78 

У случају несагласности општих и посебних аката Савеза и овог Статута примениће се 
одредбе Статута. 

Појединачни акти које доносе овлашћени појединци Савеза морају бити у складу са 
Статутом. 

 
XII  ЕВИДЕНЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Члан 79 

Савез води евиденцију својих чланова, спортских објеката, врхунских спортиста, 
спортских стручњака, стручњака у спорту и спортских резултата у складу са Законом о спорту. 

 
Члан 80 

Савез је дужан да се упише у матичне евиденције које води Министарство надлежно за 
спорт. 

 
Члан 81 

У Савезу се израђују једногодишњи и вишегодишњи планови рада и развоја и планови 
стручног рада. 

 

 
 

XIII   РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 82 
Спорове између лица и/или клубова-чланова Савеза решава арбитража коју именује 

УО, према потреби. 
УО уређује поступак пред арбитражом, Одлуком о именовању Арбитраже. 
У другом степену овакве спорове решава Арбитража Спортског савеза Србије, односно 

Олимпијски комитет Србије. 
Рад Арбитраже, састав и начин одлучивања регулише се Правилником о раду који 

доноси УО, односно Правилником о Арбитражи Спортског савеза Србије, односно Олимписког 
комитета Србије.  
 

Члан 83 
Спор пред Арбитражом Савеза је увек хитне природе и покреће се у року од 14 дана од 

дана пријема захтева. 
  Одлука Арбитраже је коначна и обавезујућа за све учеснике спора. 

 
XIV   ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА 

 
Члан 84 

Савез престаје са радом у складу са Законом. 
Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина Савеза ако се за такву одлуку 

изјасни више од 2/3 (две трећине), од укупног броја свих регистрованих клубова Савеза и ако 
клубови својим потписом и печатом потврде и овере Изјаву о сагласности за престанак рада 
Савеза. 
 

Члан 85 
У случају престанка рада, непокретна имовина савеза прелази на Републику Србију. 

 
XV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 86 
Општи акти Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 6 месеци од 

дана ступања на снагу овог Статута. 
 

Члан 87 
Овај Статут ступа на снагу 8. дана од дана објављивања на огласној табли Савеза. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  ГИМНАСТИЧКОГ  САВЕЗА  СРБИЈЕ 
Проф. др Дејан Мадић 
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