ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Теразије 35/3, 11000 Београд, тел/фаx: 011-322-77-62
жиро рачун: 355-1137483-42
Број: 02 – 518 – 1/16
Београд, 24. 10. 2016.г.
З АПИСНИК
Са VII седнице Управног одбора ГСС одржане 24. 10. 2016. у Београду у
просторијама Савеза спорт за све Србије, теразије 35/III са почетком у 17.10
часова
Присутни: Александра Ристић -председница УО, Јакоб Матић–члан,
Јасна
Копривица –члан, др Саша Величковић- члан, др Дејан Мадић-члан, Милена
Рељин Татић- члан, Јасна Томин, др Ненад Поповић, почасни председник.
Оправдано одсутни: Снежана Лакићевић - члан
Остали присутни: Мирјана Павловић, Геза Микеш, Биљана Ивковић, Душан
Жарковић.
Седницу је отворила и њоме председавала председница УО Александра Ристић
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Усвајање Записника са VI седнице УО ГСС;
Извештај Регистрационе комисије након другог регистрационог рока;
Верификација нових чланова ГСС;
Информација о реализованим активностима између две седнице УО;
Информација о планираним активностима до краја 2016.;
Разно.

Дневни ред је једногласно усвојен.
Тачка 1.
Записник са VI седнице УО је једногласно усвојен.
Тачка 2.
Извештај је у име Регистрационе комисије презентовала Јасна Копривица
УО је донео следећу одлуку:
1. Исту гимнастичарку, чланицу једног клуба, могуће је регистровати у два
различита гимнастичка спорта у истој календарској години под условом да се
испуне сви прописани критеријуми из Регистрационог правилника.
2. Даје се сагласност за регистрацију страних држављанки за клуб ритмичке
гимнастике, члан ГСС, под условом да се испуне сви прописани критеријуму из
Регистрационог правилника.
Тачка 3.
УО је донео одлуку о привременом пријему у чланство Савеза следећих клубова:
Ритмички клуб из Новог Сада и Спортска организација Дубочица.
Клубови имају рок од годину дана да испуне остале услове за пријем у чланство
сходно члану 14. Статута ГСС.

Тачка 4.
Све планиране активности су реализоване и извршена плаћања већим делом
буџетским средствима, али и средствима остварених сопственим приходима:
 Представници ГСС учествовали су на Фестивалу гимнастике у Улму;
 Судије Милена Рељин Татић и Дејан Дејановић учествовали су на ОИ у
Бразилу;
 Одржани су летњи кампови у ритмичкој и мушкој и женској спортској
гимнастици. На кампу спортске гимнастике присуствовао је јапански тренер
Тачибана, главни тренер мушког тима на ОИ у Јапану;
 На Конгресу Медитеранске гимнастичке уније у Мадриду учествовао је Геза
Микеш;
 Одржан је радни састанак са представницима Гимнастичког савеза Београда
пко изградње специјализоване гимнастичке хале у Београду. На захтев градске
управе за спорт и омладину, наши савези су доставили потребе и техничке
захтеве за ритмичку и спортску гимнастику. Изградња је планирана у наредне 2
године на локацији блока 45 на Новом Београду;
 УО Савеза за школски спорт усвојио је нове школске вежбе за спортску
гимнастику које ће бити у употреби од 2017. године;
 Руски експерт Константин Плужњиков, ангажован у програму Олимпијске
солидарности дошао је у Нови Сад 3. октобра и почео да ради;
 На одржаном Конгресу ФИГ у Токиу, Савез су представљали Снежана
Лакићевић, Милена Рељин Татић и Геза Микеш. Снежана Лакићевић је
изабрана за чланицу Савета ФИГ.
Тачка 5.
Активности до краја године:
 Апсолутна првенства државе у све три гимнастике;
 Званични састанци са представницима МОС-а и ОКС;
 Усвајање нових пропозиција и система такмичења за нови ОИ циклус (рок
за прво представљање 1. новембар и обавезна презентација до краја
године);
 Учешће на Вороњин купу у децембру у Москви.
Тачка 6.
Председници Стручних одбора су изнели своја очекивања у вези са наступајућим
ОИ циклом, планираним активностима и евидентним недостатком финансијских
средстава за реализацију истих од којих зависи и постизање бољих резултата.
Почасни председник ГСС, Ненад Поповић захвалио се још једном на избору и
контатовао да је након испуњења формалних услова, ово иницијални састанак за
будући заједнички рад. У највећем проценту, укупни приходи су буџетска средства
са врло малим учешћем средстава од донација и спонзорстава те ће се предузети
активности у обезбеђивању више спонзора. Неопходно је такође обавити
разговоре са представницима надлежног Министарства и ОКС око програма
Савеза и представницима Града Београда око изградње хале. У том смислу
потребно је припремити све неопходне информације. Почасни председник
предложио је да се новоизабраном председнику ФИГ упути писмо честитке и
предложи посета Србији у наступајућем ОИ циклусу са добрим поводом и
организовањем пријема код највиших државних ауторитета. Такође, припремити

елементе за споразум о сарадњи са Гимнастичком федерацијом Русије, са чијим
Председником су већ остарени контакти. Почасни председник ГСС је истакао да је
увек на раполагању за помоћ и конултације у вези са функционисањем и
унапређењем рада Савеза.
Седница УО ГСС је завршена у 19.15 часова.

Записничар

Председница УО ГСС

Мирјана Павловић

Александра Ристић

