
ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Теразије 35/3, 11000 Београд, тел/фаx: 011-322-77-62 

жиро рачун: 355-1137483-42 
 
Број: 02 – 455/16 
Београд, 24. 11. 2016.г. 
         

З А П И С Н И К  
 

Са  VIII седнице  Управног одбора  ГСС одржане  23. 11. 2016.  у Новом Београду 

у просторијама Факултета за спорт, Народних хероја 30/I са почетком у  14.30  
часова. 
  
Присутни: Александра Ристић-председница УО, Јакоб Матић–члан, Јасна 
Копривица-члан, Милена Рељин Татић-члан, Јасна Томин-члан, Снежана 
Лакићевић-члан 
Оправдано одсутни: др Саша Величковић- члан, др Дејан Мадић-члан 
Остали присутни:  Мирјана Павловић 
Седницу је отворила и њоме председавала председница  УО Александра Ристић  

 
ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање Записника са VII седнице УО ГСС; 
2. Информација о учешћу ГСС-а на Сајму спорта; 
3. Разматрање пропозиција и система такмичења за нови ОИ циклус; 
4. Формирање комисије за измене и допуне Статута ГСС; 
5. Утврђивање рокова за достављање извештаја по реализованим 

активностима; 
6. Утврђивање процедуре достављања докумената (дописа, информација и 

сл.) или обраћања у име ГСС, од стране званичних органа, односно 
представника; 

7. Информација о реализованим активностима између две седнице УО; 
8. Разно. 

 
Тачка 1.  

Записник са VII седнице УО је једногласно усвојен, уз констатацију да се не 
ставља на сајт пре него што на његову садржину дају сагласнот присутни чланови 
УО. 
 
Тачка 2.  
Гимнастички савез Србије ће као и претходних година учествовати на 
Међународном сајму спорта на Београдском сајму у периоду од 25. до 27. 
децембра 2016. године. Званичан наступ предвиђен је у петак, 25. новембра од 15 
до 15:15 сати на коме ће наступити групна вежба ритмичке гимнастике (јуниорска 
репрезентација Србије) и чланице Гимнастичког клуба „Београд“ са приказом 
елемената спортске гимнастике. Клубови су обавештени о овом догађају и позвани 
да посете и буду присутни на штанду. Контакт особа је Милена Рељин Татић. 
 
 
 



Тачка 3. 
УО је донео одлуку о усвајању пропозиција и система такмичења у ритмичкој 
гимнастици и женској спортској гимнастици за наступајући ОИ циклус. 
Констатовано је да у мушкој спортској гимнастици нема измена, те пропозиције 
остају исте. Сви материјали биће доступни на званичном сајту Савеза и 
прослеђени клубовима 1. децембра 2016. године. Евентуалне корекције уследиће 
након обнављања/стицања званичних судијских лиценци и примене нових 
Правилника о оцењивању. 
 
Тачка 4. 
УО је донео одлуку да формира Комисију за припрему измена Статута због 
усаглашавања са новим Законом о спорту. Комисију чине Александра Ристић, др 
Саша Величковић, Јасна Копривица и Жарко Томин. Комисија има рок да 
предложи измене и допуне до 15. децембра 2016. године. Комисија такође има 
задатак да прегледа и све Правилнике и друга акта Савеза и о томе извести УО. 
 
Тачка 5. 
Председница је констатовала да нису сви извештаји о реализованим активностима 
достављени правовремено иако је констатовано да се то учини одмах по 
реализацији активности, заједно са достављањем адекватне финасијске 
документације. Рок зе све извештаје је 10. децембар и Председници Стручних 
одбора су у обавези да са својим одборима сачине и доставе недостајуће 
извештаје. 
 
Тачка 6. 
УО је донео одлуку да са свим званичним дописима, информацијама и 
инструкцијама, без обзира о чијем делокругу рада и овашћењима се ради, мора 
бити упозната Канцеларија Савеза и копија истих прослеђена и достављена у 
Савез. 
 
Тачка 7. 
Нису разматране активности између две седнице. 
 
Тачка 8. 
Снежана Лакићевић је поднела оставку на чланство у Управном одбору. Избором у 
Савет ФИГ сматра да на другачији начин треба да допринесе раду Савеза, 
присуствоваће седницама када год буде било потребе и на располгању је за све 
активности. Мишљења је да треба анимирати нове људе који би на неки начин 
помогли Савез и афирмисали гимнастику те је предложила да се у УО кооптира 
госпођа Марија Шибанова.  

 
 
Седница УО ГСС је завршена у 17.25 часова. 
 
 
 
 Записничар                                                           Председница  УО  ГСС 
              
Мирјана Павловић, с.р.                                            Александра Ристић, с.р. 
 


