ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

РЕГИСТРАЦИОНИ
ПРАВИЛНИК

ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
На основу члана 45. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког
савеза Србије на седници одржаној 9. фебруара 2018. године донео је

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Регистрациони правилник (у даљем тексту: Правилник) утврђује начин, све услове и друга
питања у вези са чланством клубова у Гимнастичком савезу Србије (у даљем тексту ГСС),
регистрацијом такмичара, регистрацијом тренера и судија, променом клуба и прелазним
роком.
Термини којима су у овом Правилнику означени положаји, професије или занимања
изражени су у граматичком мушком роду и подразумевају природни мушки и женски род
лица на које се односе.
Члан 2.
Управни одбор ГСС (у даљем тексту: УО) именује Регистрациону комисију, која се стара о
исправности регистрације.
УО именује Регистрациону комисију чинe:
3 чланa и 3 заменика члана, на предлог стручних одбора МСГ, ЖСГ и РГ;
1 члан и 1 заменик за остале гимнастичке спортове, на предлог УО, односно Стручног
одбора одређеног гимнастичког спорта када се оформи.
Чланови Регистрационе комисије су овлашћена лица за свој гимнастички спорт.
Комисији присуствује и Секретар ГСС.
Непотпуне и неблаговремене захтеве за регистрацију Комисија не разматра.
Комисија сачињава записник и извештај за сваки гимнастички спорт и доставља их УО на
усвајање.
Списак свих регистованих субјеката објављује се на званичном сајту Савеза.
Члан 3.
УО одлуком потврђује регистрације клубова, такмичара и судија за све гимнастичке
спортове. Сви регистровани чланови ГСС уписују се у одговарајући регистар ГСС најкасније
8 (осам) дана од дана доношења Одлуке УО о регистрованим члановима ГСС.
Књижице, легитимације и обрасце утврђује УО.

II РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБОВА
Члан 4.
Клубови, регистровани за један или више гимнастичких спортова могу постати чланови ГСС
у складу са одредбама Статута ГСС.
Клубови чланови ГСС имају права и обавезе утврђене Законом, Статутом и другим општим
актима ГСС.
Само регистровани клубови, чланови ГСС, имају право наступа у систему такмичења ГСС и
организације националних и међународних такмичења на територији Републике Србије.
Члан 5.
Одлуку о пријему клубова у чланство ГСС, као и о престанку својства члана ГСС, доноси УО.
Члан 6.
За пријем у чланство и регистрацију клуба, клуб доставља следећу документацију:
 решење о регистрацији надлежног органа;
 потписану и оверену копију важећег Статута усаглашеног са Статутом ГСС;
 приступницу и захтев за пријем у чланство ГСС;
 изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта ГСС;
 доказ да има ангажованог спортског стручњака у складу са важећим прописима;
 доказ о уплати годишње чланарине.
Члан 7.
Одлуком УО о пријему у чланство, клуб постаје члан ГСС, уписује се у Регистар клубова
чланова ГСС и стиче права и обавезе дефинисане Статутом и осталим општим актима
Савеза.
Регистар се води у ГСС и за сваки регистровани клуб садржи:
 назив клуба, седиште, адресу и основне опште податке,
 датум издавања и број регистрације код надлежног органа,
 гимнастичке спортове којима се клуб бави;
 име и презиме заступника клуба.
Клуб је у обавези да све статутарне промене и промене решења о регистрацији достави
ГСС најкасније 8 дана по добијању.
ГСС је у обавези да изда уверење о чланству у ГСС. Садржај и изглед уверења дефинише
УО ГСС.
Члан 8.
У складу са Статутом ГСС, клуб се брише из евиденције клубова ГСС и губи право учешћа на
такмичењима која су у организацији ГСС, а представницима тог клуба престаје мандат у
свим органима и радним телима ГСС.
Престанком чланства у ГСС, клуб се брише из регистра чланства Савеза.

III РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА
Члан 9.
ГСС обавља обавезну годишњу регистрацију такмичара из клубова који су чланови ГСС.
Члан 10.
Такмичар може бити регистрован само за један клуб који је у чланству ГСС.
Само регистровани такмичар има право наступа у организованом систему такмичења ГСС.
Члан 11.
Регистрација такмичара врши се 2 (два) пута годишње и то у периоду од 15. јануара до 15.
фебруара (регистрација важи годину дана, до 15. фебруара наредне године) и у периоду
од 15. августа до 15. септембра (регистрација важи до 15. фебруара наредне године).
Такмичар може бити регистрован:
1. на основу прве регистрације;
2. на основу преласка из једног у други клуб;
3. као страни држављанин.
Члан 12.
Клубови чланови ГСС, комплетну документацију о регистрацији својих такмичара, подносе,
или шаљу препорученом поштом, у запечаћеној коверти, коју отвара и прегледа
Регистрациона комисија.
По пријему документације за регистрацију такмичара, Регистрациона комисија проверава
исправност документације и података за сваког такмичара, сачињава записник и извештај
и доставља УО. Регистрација се одобрава и оверава печатом Савеза и потписом
овлашћеног лица за одређени гимнастички спорт.
Одговорно лице уноси податке у Регистар такмичара, издаје такмичарску књижицу и
доставља је клубу, најкасније у року до 30 дана по завршетку регистрационог рока.
Регистар се води у ГСС и за сваког регистрованог такмичара садржи:
 име, име једног родитеља и презиме такмичара, датум и место рођења;
 датум издавања и број регистрације и такмичарске легитимације под којим се
такмичар води у евиденцији регистрованих такмичара;
 гимнастички спорт у коме се такмичи;
 назив клуба за који је такмичар регистрован.
Члан 13.
Такмичар не може бити регистрован:





ако документација није достављена у предвиђеном року;
ако је документација некомплетна;
ако је против такмичара на снази дисциплинска мера изречена на нивоу ГСС;
ако је матични клуб такмичара у спору са другим клубом, чланом ГСС, у вези
регуларности извршења регистрације;

 у осталим случајевима у којима УО аргументовано процени да могу бити оправдана
сметња за извршење регистрације.
Члан 14.
Прва регистрација
Клуб за сваког такмичара који се први пут региструје у ГСС подноси:
 попуњен захтев за регистрацију, оверен и потписан од стране заступника клуба;
 2 (две) фотографије такмичара, не старије од 6 месеци;
 копија извода из матичне књиге рођених или копију пасоша за стране држављане;
 доказ клуба о уплаћеној годишњој накнади за регистрацију такмичара;
 изјаву једног родитеља (за малолетне такмичаре), или такмичара о сагласности са
регистрацијом.
Прва регистрација такмичара врши се током целе године.
Члан 15.
Продужење регистрације
Захтев за продужење регистрације подносе клубови за све своје такмичаре који су већ
регистровани такмичари ГСС.
За продужење регистрације клуб подноси ГСС:
 такмичарску књижицу ГСС;
 доказ клуба о уплаћеној годишњој накнади за регистрацију такмичара.
Члан 16.
По пријему документације за продужење регистрације, Регистрациона Комисија
проверава исправност документације и података за сваког такмичара. Регистрација се
продужава и оверава печатом ГСС и потписом овлашћеног лица за одређени гимнастички
спорт.
Члан 17.
Сваком клубу, члану ГСС, доставља се оверени списак свих регистрованих такмичара клуба
који клубу служи као потврда и доказ о правилној регистрацији такмичара за текућу
такмичарску годину.
Клуб има право да у року до 10 дана од дана пријема уложи жалбу на достављен списак.
Члан 18.
Овлашћено лице за одређени гимнастички спорт сваком регистрованом такмичару издаје
такмичарску књижицу.
Исправна такмичарска књижица служи такмичару као доказ да је регистрован, за
идентификацију на такмичењу и омогућава право наступа на такмичењима у
такмичарском систему ГСС.
На сваком такмичењу у организацији ГСС, сваки такмичар мора поседовати такмичарску
књижицу.

Члан 19.
Такмичарска књижица садржи следеће податке:
 део са личним подацима такмичара (име, презиме, име родитеља, датум и место
рођења, назив клуба, фотографију, број регистрације и датум прве регистрације),
 део за оверу продужења регистрације,
 део за оверу лекарске контроле (уписује се одредница "способан/неспособан",
датум последњег прегледа, печат здравствене установе, потпис и печат лекара).

IV ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНУ КЛУБА
Члан 20.
Прелазак из једног у други клуб може да се врши у два регистрациона рока који трају,
први од 15. јануара до 15. фебруара и други од 15. августа до 15. септембра.
Члан 21.
ГСС неће разматрати захтеве за промену клуба у случајевима када се ради о такмичару
против кога је на снази дисциплинска мера.
Члан 22.
Такмичар који годину дана не наступи на неком од такмичења у организацији ГСС за клуб
за који је регистрован, може постати члан другог клуба, у регистрационом року и без
процедуре прописане за промене клуба.
Члан 23.
Промена клуба се може обавити једино у току регистрационог рока. Поступак промене
клуба започиње тако што такмичар у писаној форми захтева од клуба исписницу. Захтев се
шаље клубу и ГСС препорученом поштом, да би се тачно знао датум подношења захтева.
Датум подношења захтева се сматра датумом започињања поступка.
Захтев за исписницу се, у случају потребе, доставља ГСС као део документације приликом
регистрације за нови клуб.
Члан 24.
Клуб издаје исписницу у два истоветна примерка: један примерак доставља такмичару
који је поднео захтев, а други примерак доставља ГСС.
ГСС ће прихватити само исписницу издату и потписану од стране заступника клуба.
Члан 25.
Уколико клуб у року од 10 (десет) дана од дана пријема захтева ГСС и такмичару не
достави одговор на захтев такмичара за издавање исписнице, сматраће се да је чланство
такмичара у том клубу престало и да не постоје сметње да се такмичар региструје за други
клуб.

Члан 26.
Промена клуба без исписнице
Такмичари који мењају клуб, могу бити регистровани за нови клуб без исписнице:
 ако уговором нису везани за неки клуб;
 ако је истекла важност уговора који су имали са претходним клубом;
 ако у претходној календарској години (или годину дана) нису наступали у
организованом систему такмичења ГСС за неки клуб;
 уколико клуб у року од 10 (десет) дана, од дана пријема захтева не одговори на
захтев такмичара за издавање исписнице.
Члан 27.
За регистрацију без исписнице такмичара нови клуб подноси ГСС:
 изјаву такмичара (за малолетна лица изјаву подноси и један од родитеља или
старатеља) да између претходног клуба и такмичара не постоји закључен уговор,
оверен од стране ГСС или доказ о истеку важности уговора са претходним клубом;
 сагласност такмичара да се региструје за нови клуб;
 2 (две) фотографије не старије од 6 месеци;
 захтев новог клуба за извршење регистрације такмичара;
 доказ да је нови клуб уплатио средства за годишњу накнаду за регистрацију
такмичара.
Члан 28.
Промена клуба са исписницом
За ову регистрацију такмичара нови клуб подноси ГСС:
 исписницу;
 2 (две) фотографије не старије од 6 месеци;
 захтев новог клуба за извршење регистрације такмичара;
 сагласност такмичара да се региструје за нови клуб;
 доказ да је нови клуб уплатио средства за годишњу накнаду за регистрацију
такмичара.
Члан 29.
По пријему документације за регистрацију за нови клуб, Регистрациона комисија
проверава исправност документације и података. Регистрација за нови клуб се одобрава и
оверава печатом Савеза и потписом овлашћеног лица за одређени гимнастички спорт.
Члан 30.
У случају евентуалног спора између клубова по питању регуларности регистрације
такмичара, УО ће по хитном поступку, а најкасније у року од 15 (петнаест ) дана, испитати
све чињенице и донети коначну одлуку.
Спорна регистрација такмичара мирује све до доношења коначне одлуке.

Члан 31.
Уступање такмичара
Такмичар може бити уступљен другом клубу на основу Споразума између клубова,
чланова ГСС.
Споразум потписују званични заступници клубова и такмичар (за малолетне такмичаре
Споразум потписује један од родитеља или старатеља). Споразум се закључује у 4 (четири)
истоветна примерка, од који по један иде сваком клубу, такмичару и ГСС.
ГСС се доставља оверена копија Споразума, а ГСС уноси податке у одговарајућу
евиденцију.
Административне трошкове за ову врсту послова утврђује УО и о томе обавештава све
клубове на почетку такмичарске сезоне. Трошкови иду на терет једног од клубова
потписника Споразума, о чему одлуку доносе клубови.
Уступање такмичара се мора обавити најкасније три дана пре рока за дефинитивну пријаву
за такмичење, да би уступљени такмичари могли да наступају на том такмичењу за клуб
коме су уступљени.
Члан 32.
Уступање такмичара се може вршити само за Првенство Србије у апсолутној категорији.
Један клуб може да прими највише два уступљена такмичара.
Један клуб може да уступи другом клубу највише два такмичара.
Један клуб може потписати уговор о уступању такмичара са највише два клуба.
Клуб који је прихватио уступљене такмичаре нема право њиховог трансфера трећем клубу.
Члан 33.
Постигнути резултат уступљеног такмичара припада гимнастичару и клубу за који је на
основу споразума о уступању такмичио.
Наступ уступљеног такмичара се не може рачунати као основ за стицање права гласа на
изборним седницама одређеног гимнастичког спорта за клуб коме је такмичар уступљен,
као ни за стицање других привилегија на нивоу ГСС.
Члан 34.
Уступљени такмичар је привремени члан клуба коме је уступљен, закључно са завршетком
Првенства Србије у апсолутној категорији за ту годину.
Истеком рока о уступању, престаје привремено чланство у клубу коме је такмичар
уступљен и за тај клуб више нема право такмичарских наступа у току текуће такмичарске
сезоне, а до краја такмичарске сезоне може наступати само за свој матични клуб.

IV РЕГИСТРАЦИЈА ОСТАЛИХ ТАКМИЧАРА
Члан 35.
За ове чланове клубова, Савез организује посебна такмичења са олакшаним програмима,
прилагођеним њиховом узрасту, нивоу знања и способностима.

Члан 36.
Регистрација се врши за свако такмичење посебно, тако што клуб у пријави за одређено
такмичење доставља овлашћеном лицу одређеног гимнастичког спорта, оверен списак
учесника, а уплату регистрационих такси врши на рачун одређеног гимнастичког спорта,
односно регионалног гимнастичког савеза за регионална такмичења.
Износ регистрационе таксе утврђује УО на почетку календарске године и о томе
обавештава клубове, чланове ГСС.
Списак обавезно садржи: име и презиме, датум рођења и адресу учесника.
Савез ове спискове придодаје, као посебан део, свом Регистру такмичара.

V РЕГИСТРАЦИЈА И ТАКМИЧАРСКА ПРАВА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
Члан 37.
Регистрација страних држављана може се извршити под условом да клуб претходно
добије сагласност УО и одобрење Гимнастичке Федерације земље из које такмичар
долази, да може бити регистрован као такмничар у клубу, члану ГСС.
Поступак регистрације прописан је у поглављу III овог Правилника, с тим да за такмичаре,
стране држављане, поред наведене документације треба приложити и доказ о боравку у
Србији, у складу са важећим законским одредбама.
Члан 38.
Процес промене клуба за такмичара, страног држављанина је исти као и за такмичаре,
држављане Србије.
Члан 39.
Регистровани такмичар страни државњанин може наступати на свим такмичењима у
организованом систему такмичења ГСС, осим на Првенству Србије у апсолутној категорији.

VI РЕГИСТРАЦИЈА СУДИЈА
Члан 39.
Судије, регистроване у ГСС, морају бити пунолетна лица, држављани Републике Србије
који имају положен судијски испит за текући Олимпијски циклус, обављен по стандардима
међународне и/или националне гимнастичке федерације.
Члан 40.
Регистрација гимнастичких судија врши се након стицања судијске лиценце за актуелни
олимпијски циклус.
У Регистру судија се воде све судије одређеног гимнастичког спорта са следећим
подацима:
 име и презиме судије, адреса, телефон, е-мејл, датум и место рођења, стечено
образовање.






датум стицања прве и сваке наредне судијске лиценце,
ниво судијске лиценце,
гимнастички спорт за који судија има лиценцу,
матични клуб судије.

Члан 41.
За регистрацију гимнастичких судија, клуб доставља:
 потврду или фотокопију потврде о положеном судијском испиту за текући
Олимпијски циклус и извод из матичне књиге рођених, на име судије који се први
пут региструје,
 попуњен образац ГСС за регистрацију гимнастичких судија,
 изјаву судије да ће у потпуности поштовати одговарајуће Правилнике и кодекс
гимнастичких судија,
 2 (две) фотографије судије не старије од 12 месеци.
Члан 42.
По упису у Регистар гимнастичких судија, ГСС издаје оверену Судијску легитимацију сваком
гимнастичком судији. Изглед и садржај судијске легитимације утврђује УО.
Члан 43.
Судија неће бити регистрован:
 ако је, на нивоу ГСС, против судије на снази дисциплинска мера;
 у осталим случајевима, за које УО аргументовано процени да могу бити оправдана
сметња за извршење регистрације.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
У случају да клуб не достави потребну документацију за регисртацију клуба и/или
такмичара или не уплати годишњу чланарину за клуб и/или регистрацију такмичара у
прописаном року, одлуку о регистрацији доноси УО.
УО доноси одлуку о висини новчане накнаде коју клубови, који нису на време извршили
своје обавезе, уплаћују на рачун одређеног гимнастичког спорта.
Клуб има право наступа на такмичењима и учешћа у раду органа ГСС, тек након што
испуни све своје обавезе према ГСС.
Члан 45.
Право тумачења одредаба овог Правилника има УО.
Члан 46.
Непоштовање и непридржавање одредаба овог Правилника од стране клубова или
појединаца, повлачи дисциплинску одговорност.

Члан 47.
Правилник ступа на снагу 15. августа 2018. године.

Председница ГСС
Александра Ристић

