ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

На основу члана 45. члана и члана 56. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни
одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 17. јула 2019. године донео
је

ПРАВИЛНИК О РАДУ СТРУЧНИХ ОДБОРА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о раду Стручних Одбора (у даљем тексту: СО) Гимнастичког савеза Србије (у
даљем тексту: ГСС)
утврђује делокруг рада, начин одлучивања, надлежност,
oдговорност и остала питања од значаја за рад СО.
Члан 2.
СО се формира за сваки гимнастички спорт посебно:
 за женску спортску гимнастику - СО ЖСГ
 за мушку спортску гимнастику - СО МСГ
 за ритмичку гимнастику - СО РГ
 за аеробну гимнастику – СО АЕР
 за трамбулину – СО ТРА
Члан 3.
СО одређеног гимнастичког спорта представља највиши стручни орган ГСС за сва
стручна питања и примену вежећих правилника у том спорту.
СО разматра и остала стручна питања која су од заједничког интареса за све
гимнастичке спортове и све клубове чланове ГСС.
Члан 4.
СО има 7 (седам) чланова.
Председник, потпредседник и чланови СО бирају се на предлог клубова, на изборној
седници одређеног гимнастичког спорта, у складу са чланом 58. Статута.
Поступак и ток изборне седнице (кворум, начин кандидовања и изборни поступак)
регулише се посебним Пословником.
Кандидати за састав СО могу бити активни тренери, судије и спортски радници, који
испуњавају следеће услове:
-

да имају одговарајућу школску спрему;


да имају одговарајући ниво
(тренерско / судијско звање);



да имају претходно искуство у актуелном гимнастичком
спорту;

стручног

образовања
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да имају респектабилне резултате у области одређеног
гимнастичког спорта;



да имају организационе способности.

II ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 5.
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;
15. Организује стручне, едукативне и лиценцне семинаре за судије и тренере;
16. У сарадњи са Генералним секретаром 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;
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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. Доноси Пословник о свом раду;
28. Обавља и друге послове у циљу развоја свог гимнастичког спорта.
III СЕДНИЦЕ
Члан 6.
Дужност чланова СО је да редовно присуствују заказаним седницама и активно
учествују у раду СО. У случају спречености, сваки члан дужан је да оправда свој
изостанак са седнице, пре њеног одржавања или на првој наредној седници.
Члан 7.
СО ради и одлучује на седницама, које се одржавају по потреби.
Седнице сазива Председник.
Председник СО је дужан да, у року од 7 (седам) дана, сазове седницу СО када то
затражи већина чланова СО, председник ГСС, УО ГСС или на иницијативу најмање три
клуба, члана ГСС. У противном, УО ГСС аутоматски покреће иницијативу за смену
Председника СО.
Члан 8.
Седнице СО се заказују најмање 3 (три) дана пре назначеног датума за одржавање
седнице, дописом, телефоном или е-маилом, који садржи: место, датум, време
одржавања седнице и предлог Дневног реда.
Уз допис о сазивању седнице шаље се и оговарајући материјал по тачкама Дневног
реда, како би се сви чланови СО припремили за дискусију.
Члан 9.
У оправданим ситуацијама седница СО се може заказати по хитном поступку и без
Дневног реда (материјала), а у изузетним случајевима могуће је одржати и телефонску
седницу.
Члан 10.
На седницама СО води се записник.
Записник садржи: место и датум одржавања, време почетка и завршетка седнице,
дневни ред, делове дискусија и донете одлуке.
Записник се саставља, и шаље као информација, у року не дужем од 3 (три) дана по
одржавању седнице.
Записник потписују председник и записничар.
Члан 11.
Седницом СО председава Председник СО. У случају његове одсутности седницом
председава потпредсњедник СО.
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Члан 12.
Председавајући отвара седницу и утрђује кворум за пуноважно одлучивање.
СО може пуноважно да ради и одлучује када је на седници присутна већина чланова
(минимум 4 члана).
Члан 13.
Пре утрђивања дневног реда, именује се записничар и усваја се записник са предходне
седнице СО.
Члан 14.
По донетом закључку о усвајању записника са предходне седнице, Председник
прелази на утврђивање Дневног реда.
Дневни ред се утврђује гласањем присутних чланова СО.
Члан 15.
Сваки члан СО има право да дискутује о тачки која је на Дневном реду седнице.
Члан 16.
Чланови СО могу учествовати у расправи само по тачки која је на Дневном реду, када
претходно затреже и добију реч.
Члан 17.
Председник може одузети реч учеснику у расправи ако се не придржава предмета
расправе, ако износи нетачне информације, ако у свом излагању не износи ништа ново
или ако квалификацијама и начином излагања ремети пристојну комуникацију.
Председник закључује расправу ако по тачки дневног реда више нема пријавњених
говорника, ставља на гласање сваки предлог и јавно констатује коначну одлуку.

IV ГЛАСАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 18.
На седницама СО се гласа јавно, подизањем руке.
СО доноси пуноважне одлуке већином од броја присутних чланова СО.
Члан 19.
О одржавњу реда на седницама стара се председник и сви чланови СО.
Због ометања рада, председник може изрећи опомену, одузети реч или удаљити са
седнице члана СО.
Члан 20.
Уколико се члан СО не придржава се одредби овог Правилника, константно ремети рад
или више пута не оправдано изостаје са седница, одлуком већине чланова, СО може
предложити УО ГСС да се смени и против таквог члана покрене одговарајући
дисциплински поступак.
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V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Право тумачења овог Правилника има УО ГСС.
Члан 22.
Измене и допуне овог Правилника се врше по поступку по којем је донет.
Члан 23.
Правилник о раду стручних одбора ступа на снагу даном доношења.

Председница
Гимнастичког Савеза Србије
Александра Ристић

Београд, јул 2019.
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