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На основу члана 40. став. 2., члана 55. став 3. тачка 1. Закона о спорту („Службени 
гласник РС” бр. 10/2016) и члана 35. став 1. тачка 1. Статута Гимнастичког савеза Србије 
од 2. марта 2012. године, Скупштина Гимнастичког савеза Србије на својој седници  
одржаној  2017. 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  
спортских организација (у даљем тексту: клубови) којe се баве гимнастичким 
спортовима заступљеним у Светској гимнастичкој федерацији – ФИГ, и то: мушком 
спортском гимнастиком, женском спортском гимнастиком, ритмичкoм гимнастикoм, 
трамбулинoм, аеробном гимнастиком, акробатиком и гимнастиком за све. 
Савез је добровољна и недобитна организација у области спорта, основана ради 
остваривања заједничких циљева у гимнастичким спортовима. 
Термини којима су у овом Статуту 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. 

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:  
трамбулином, аеробном гимнастиком,  акробатиком и гимнастиком за све. 

 
     Члан 3. 

Савез је основан 18. јуна 1914. године.  
Подручје деловања Савеза на остваривању статутарних циљева и задатака је 
територија Републике Србије. 
У остваривању својих циљева и задатака Савез је самостална организација. 

 
1. Назив и седиште Савеза 

Члан 4. 
Назив Савеза је: ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ.  
Скраћени назив је: ГСС.  
Седиште Савеза је у Београду.  
 
2. Правни статус 

Члан 5. 
Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом  и 
овим Статутом и регистрован при надлежној регистрационој установи, у складу са 
Законом о спорту.  
Савез има правни статус националног гранског спортског савеза. 
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3. Печат, заштићени знак и застава 
Члан 6. 

Савез има печат округлог облика пречника 3 цм, са заштићеним знаком Савеза у 
средини печата око којег су кружно исписани назив и седиште Савеза, ћириличким 
писмом.   
Штамбиљ Савеза је правоугаоног облика димензија 4,5 x 1,5 цм и на њему су исписани 
назив и седиште Савеза и остављен простор за датум и број, ћириличким писмом.  
Савез има заштићени знак. 
Савез може имати и заставу, о чему одлуку доноси Скупштина Савеза. 
 
4.  Јавност рада  

Члан 7. 
Рад Савеза је јаван. 
Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута. 
 
5.  Забрана дискриминације 

Члан 8. 
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација укључујући и говор 
мржње, по било ком основу спортиста, спортских стручњака, стручњака у спорту и 
других лица у надлежности Савеза и чланова Савеза, у складу са законом. 
Одредбе општих аката Савеза и чланова Савеза којима се утврђује или ствара 
дискриминација лица у њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта 
којима се врши дискриминација – ништава су. 
Сва лица у надлежности Савеза и чланови Савеза обавезна су да се супротстављају 
свакој врсти злоупотреба, дискриминације и насиља, нарочито према деци. 
 
6. Чланство у другим удружењима и савезима 
 

Члан 9. 
Савез је члан Међународне гимнастичке федерације, Европске гимнастичке уније, 
Медитеранске гимнастичке конфедерације, Балканске гимнастичке уније, Олимпијског 
комитета Србије и Спортског савеза Србије. 
Савез се може учланити и у друге међународне и националне организације чији је циљ 
развој и унапређење гимнастичких спортова и спорта уопште. 

 
Члан 10. 

Савез сарађује са териториајлним гимнастичким савезима које Савез препознаје у 
складу са овим Статутом и који функционишу као јединствен систем гимнастичких 
спортова у Србији.  
Организацију и рад територијални савези уређују својим општим актима, у складу са 
Законом о спорту и Статутом Савеза. 

 
7. Заступање и представљање 

Члан 11. 
Савез представља и заступа председник Савеза. 
Савез може заступати и генерални секретар Савеза, на основу одлуке Управног одбора 
(у даљем тексту: УО), у границама датих овлашћења. 
Одлуком УО могу се одредити и друга лица са правима и обавезама у заступању 
Савеза, у границама датих овлашћења. 
Делегирана, изабрана, именована, запослена и радно ангажована лица у Савезу за свој 
рад и деловање одговорна су органу који их је делегирао, изабрао, именовао или 
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радно ангажовао, у складу са овим Статутом, другим актима Савеза, повереним 
мандатом и овлашћењима. 
Стручни рад у клубовима могу обављати спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у 
складу са Законом о спорту и општим и посебним актима Савеза. 
 
8. Заштита података о личности 
 
      Члан 12. 
Приликом вођења евиденција на које је овлашћен и других збирки података Савез је 
дужан да оствари заштиту података о личности и приватности у складу са одредбама 
закона којим се уређује заштита података о личности и Закона о спорту.  
 

II   ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА 
 
1. Циљеви 

        Члан 13. 
Основни циљеви Савеза су унапређење, развој и омасовљење гимнастичких спортова: 
женске и мушке спортске гимнастике, ритмичке  гимнастике, трампулине, аеробне 
гимнастике, акробатике и гимнастике за све у Републици Србији, кроз репрезентовање 
на међународним гимнастичким такмичењима, организовање и вођење националних 
гимнастичких такмичења и уређење обављања спортских активности и делатности 
путем спортских правила. 
Основне циљеве Савез остварује на принципима подстицања фер плеја, афирмације 
духа олимпизма, сузбијања неспортског понашања, насиља и допинга у спорту. 
 
2. Садржај активности 
      Члан 14. 
Основни циљеви Савеза остварују се кроз: 
1. Реализовање програма и пројеката којима се задовољава општи интерес у области 

гимнастичких спортова у Републици Србији; 
2. Предузимање мера и стварање организационих, кадровских, стручних и 

материјалних услова за унапређење и омасовљење гимнастичких спортова, као и 
обезбеђење услова за реализацију усвојених планова и програма; 

3. Афирмацију примењивања гимнастичких вежбовних садржаја као препоручљивог 
средства за поспешивање правилног биолошког развоја деце и омладине у циљу 
доприноса здравља становништва, 

4. Заступање заједничких интереса чланова Савеза пред државним органима, 
спортским организацијама и удружењима и међународним спортским 
организацијама; 

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

6. Утврђивање система, пропозиција, правила и календара такмичења на 
националном нивоу; 

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

8. Утврђивање правила за организовање националних гимнастичких такмичења, 
организовање међународних такмичења и других спортских манифестација на 
територији Републике Србије; 

9. Учешће у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су 
потребни за реализацију програма Савеза; 
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10. Предузимање активности ради упознавања клубова са међународним искуствима и 
иновирања знања; 

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

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

13. Активно учешће у борби против негативних појава у спорту, а посебно допинга, 
насиља и недоличног понашања у спорту;  

14. Остваривање међународне спортске сарадње; 
15. Старање о пропагандној и информативној делатности; 
16. Прикупљање, чување, вршење обраде и чињење  доступних личних података 

спортиста, спортских стручњака и стручњака у спорту у гимнастичким спортовима. 

 
Члан 15. 

Савез може, ради постизања циљева и задатака, оснивати привредна друштва, 
установе, агенције или друге законом прописане облике организовања, у земљи и 
иностранству, самостално или са другим правним или физичким лицем. 

 
17. Стручни рад 

Члан 16. 
Стручни рад у Савезу могу да обављају искључиво спортски стручњаци, односно 
лица која имају одговарајуће спортско звање и која поседују одговарајућу дозволу за 
рад, у складу са Законом о спорту и Спортским правилима Савеза. 
Спортски стручњаци из става 1.овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у 
складу са Законом о спорту и општим актима Савеза. 
Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у 
Савезу.  УО Савеза утврђују план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања 
спортских стручњака и стручњака у спорту ангажованих у Савезу и обезбеђују услове за 
остваривање тог плана. 
Савез ангажује спортске стручњаке и стручњаке у спорту из земље и иностранства 
закључењем уговора о раду или закључењем уговора о стручном ангажовању, у складу 
са Законом о спорту. 

 
III   ЧЛАНОВИ САВЕЗА, ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

 
1. Услови и начин учлањења 

Члан 17. 
Чланови Савеза су клубови који се баве једним или више гимнастичких спортова и 
испуњавају услове за пријем у чланство Савеза. Чланови Савеза могу бити: 

 редовни и 

 почасни чланови. 
Број клубова Савеза није ограничен.  
Чланови Савеза имају права и обавезе утврђене овим Статутом, правилима и другим 
општим актима Савеза. 

 
Члан 18. 

Редован члан Савеза клуб може постати ако испуњава следеће услове: 
1. достави копију важећег Статута клуба  и решење о регистрацији, 
2. потпише изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Савеза 

(приступница), 
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3. уплати годишњу чланарину, 
4. ако има најмање једног ангажованог спортског стручњака, 
5. ако има одговарајући број стручњака у спорту  у складу са законом и општим 

актима Савеза, 
6. ако има најмање 10 регистованих спортиста који се такмиче у неком од система 

гимнастичких такмичења Савеза, 
7. достави име и презиме заступника клуба, са адресом и бројем телефон. 

 
Клуб који не испуњава услов предвиђен тачком 6. овог члана може бити привремено 
примљен у чланство Савеза, с тим да ће му се 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 19. 

Почасни чланови могу бити физичка и правна лица која имају посебне заслуге за рад 
Савеза, а прихватају начела садржана у овом Статуту.  
Скупштина Савеза утврђује статус почасног члана на предлог Председника Савеза, УО 
или клубова. 

 
Члан 20. 

Савез води евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге евиденције у складу са 
Законом. Одлуке органа Савеза обавезно се уносе у књигу одлука Савеза.  
Клубови уписани у књигу чланова Савеза не могу бити укључени у друге гимнастичке 
савезе, асоцијације и слично, на националном нивоу. 
 
2. Права и обавезе чланова 

Члан 21. 
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, спортских стручњака и стручњака у спорту, 
11. поштују Статут и испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима 

Савеза. 
Члан 22. 

 Својство члана Савеза престаје: 
1. престанком рада клуба, 
2. иступањем из Савеза, 
3. искључењем из Савеза. 
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Престанак рада члана Савеза утврђује се на основу одлуке надлежног органа којом је 
клуб брисан из регистра спортских организација. 

. Иступање из Савеза је могуће само на основу писмене изјаве члана Савеза о иступању 
из Савеза, на основу пуноважне одлуке надлежног органа члана. 

 
Члан 23. 

Одлуку о пријему у чланство и искључењу из чланства доноси УО Савеза. 
На одлуку о пријему и искључењу из чланства Савеза клуб има право жалбе Скупштини 
Савеза у року од 15 дана по пријему решења УО. 
Скупштина Савеза одлучује у другом степену по жалби на одлуку УО и њена одлука је 
коначна. 

 
Члан 24. 

Члан ће се искључити из Савеза: 
1. ако је његово деловање у супротноти са Статутом и општим и посебним актима или 

на други начин штети угледу Савеза, 
2. ако и након опомене не изврши финансијске обавезе према Савезу, 
3. ако престане да испуњава услове за чланство у Савезу. 

 
Ако клуб-члан Савеза својим деловањем и неизвршавањем обавеза теже нарушава 
углед и интерес Савеза, УО ће му указати на уочене недостатке и предложити 
предузимање потребних мера.  
Када и поред упозорења и предузетих мера члан Савеза не отклони недостатке којима 
се грубо нарушавају углед и интерес Савеза, УО може донети одлуку о искључењу из 
Савеза. 
 

Члан 25. 
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 
из система такмичења Савеза. 
 
3. Дисциплинска одговорност 
 

Члан 26. 
Лица у надлежности Савеза која намерно или из нехата (непажње) поступе супротно 
Статуту и другим општим актима Савеза, одлукама органа или овлашћених лица Савеза 
или повреде углед Савеза могу дисциплински да одговарају и да буду кажњена: 1) 
опоменом, 2) јавном опоменом, 3) суспензијом, 4) новчаном казном, 
5) забраном обављања дужности, 6) искључењем. 
Управни одбор Савеза ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и 
дисциплински поступак, у складу са овим Статутом. 
 

 
IV  УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 
Члан 27. 

Савезом управљају чланови Савеза преко својих представника у органима Савеза. 
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Члан 28. 
Органи Савеза су: 

1. Скупштина, 

2. Председник савеза, 

3. Управни одбор, 

4. Надзорни одбор, 

5. Стручни одбори. 

 
Члан 29. 

Чланови органа Савеза имају посебне дужности према Савезу у погледу дужности 
пажње, дужности пријављивања послова и радњи у којима имају лични интерес, 
дужности избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и дужности 
поштовања забране конкуренције. Уговор између члана органа Савеза, односно 
заступника и Савеза може да се закључи по одобрењу УО. 
На посебне дужности према Савезу из става 1. овог члана и последице повреде тих 
дужности сходно се примењују одредбе о посебним дужностима према друштву 
Закона којим је уређен рад привредних друштава и Закона којим је уређена правна 
заштита пословне тајне, ако Законом није друкчије прописано. 
 

Члан 30. 
Члан органа Савеза нема право гласа на седници органа Савеза кад се одлучује о: 
1. покретању спора или одустајању од спора против њега; 
2. одобравању послова између њега и Савеза у случају сукоба интереса, односно 

постојања личног интереса при одлучивању; 
3. његовој одговорности или разрешењу. 
 
Члан органа Савеза нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног 
посла са њим или на то да се спор између њега и Савеза поведе или оконча, или ако се 
одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или 
рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице 
над којим он има контролу или економски интерес. 
 

Члан 31. 
Мандат члана у неком од органа Савеза може престати и пре истека времена мандата, 
у случају: 
1. ако поднесе оставку, 
2. опозивом органа који га је изабрао, 
3. у случају смрти. 

 
Функција члана органа Савеза престаје даном разрешења.  
Ако члан органа Савеза, укључујући и заступника у току трајања мандата престане да 
испуњава услове у погледу сукоба интереса у складу са Законом, сматра се да му је 
престао мандат даном престанка испуњености тих услова. 
У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови, раније изабрани 
органи врше дужност до преузимања од стране новоизабраних органа. 
 
1. СКУПШТИНА САВЕЗА 

Члан 32. 
Скупштина је највиши орган управљања Савезом. 
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Скупштину Савеза чине представници чланова Савеза са правом гласа који се баве 
гимнастичким спортовима из члана 2. овог Статута, представници почасних чланова. 

Број представника у Скупштини утврђује се на следећи начин:  

1. 9 представника изабраних од стране клубова МСГ, 

2. 9 представника изабраних од стране клубова ЖСГ, 

3. 9 представника изабраних од стране клубова РГ, 

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

5. 1 представник почасних чланова Савеза. 

Остали гимнастички спортови су: трамбулина, аеробна гимнастика, акробатика и 
гимнастика за све. 

 
Члан 33.   

Представници за Скупштину бирају се на појединачним изборним седницама за сваки 
гимнастички спорт посебно, а према Правилнику о изборним седницама гимнастичких 
спортова који доноси УО Савеза. 
Председници Стручних одбора, односно лице које одреди УО, заказују 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, председници Стручног одбора, односно лице које одреди УО, 
може заказати седнице свог гимнастичког спорта, по потреби. 

 
Члан 34. 

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 представник 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 са правом гласа који један клуб може имати на 
изборној седници одређеног гимнастичког спорта јесте 3 (три). 
 

Члан 35. 
Скупштину сазива Председник Савеза.   
Седница Скупштине Савеза може бити: редовна, ванредна и изборна. 
Редовна Скупштина се одржава једном годишње. 
Ванредна Скупштина се одржава по потреби. 
Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године. 

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

Члан 36. 
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Скупштина пуноправно ради и одлучује када је присутно више од половине 
представника клубова са правом гласа. 

 
Члан 37. 

Председник Савеза је дужан да сазове Скупштину на предлог Управног одбора, 
Надзорног одбора, Стручних одбора конститутивних гимнастичких спортова (МСГ, ЖСГ 
и РГ) и на писани захтев најмање 1/3 представника у Скупштини, најкасније у року од 15 
дана од дана достављања захтева. Између подношења уредног затева за одржавање 
Скупштине и одржавања Скупштине Савеза не сме да протекне више од 30 дана. 
Уколико Председник Савеза не сазове Скупштину по захтеву из става 1. овог члана у 
предвиђеном року, Скупштину може сазвати Управни одбор, Надзорни одбор, или 1/3 
представника у Скупштини.  

 
Члан 38. 

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних представника клубова Савеза. 
Рад Скупштине се ближе уређује Пословником о раду. 
Одлуке о изменама и допунама Статута Скупштина доноси ¾ (трочетвртинском) 
већином од укупног броја представника у Скупштини. 
 

Члан 39. 
Скупштина савеза: 
1. Доноси Статут Савеза; 
2. Утврђује Програм развоја гимнастичких спортова у Републици Србији за најмање 

четири године; 
3. Усваја финансијски извештај и прихвата ревизорски извештај; 
4. Усваја извештај о раду Савеза и његових органа; 
5. Бира и разрешава Председника Савеза,  
6. Бира и разрешава 2 члана Управног одбора на предлог клубова ЖСГ,  
7. Бира и разрешава 2 члана Управног одбора на предлог клубова МСГ, 
8. Бира и разрешава 2 члана Управног одбора на предлог клубова РГ, 
9. Бира и разрешава 3 члана Управног одбора на предлог Председника Савеза, 
10. Бира и разрешава чланове Надзорног одбора; 
11. Именује Почасног председника Савеза; 
12. Бира и разрешава Председника и чланове Стручних одбора, на предлог клубова 

гимнастичких спортова, 
13. Доноси одлуку о учлањењу и престанку чланства Савеза у другим организацијама - 

асоцијацијама на предлог УО; 
14. Одлучује о оснивању привредних друштава, установа, агенција и слично; 
15. Доноси одлуку стицању о отуђењу непокретности Савеза; 
16. Доноси одлуку о престанку рада Савеза; 
17. Доноси Пословник о свом раду; 
18. 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. 
Део послова и овлашћења из своје надлежности Скупштина може посебном одлуком 
пренети на УО Савеза. 
 
2. ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА 

Члан 40. 
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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 41. 
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 42. 
Председник савеза: 
1. Представља и заступа Савез; 
2. Одговара за законитост рада Савеза и примену Статута; 
3. Заступа Савез у имовинским и другим правним пословима и наредбодавац је за 

извршење  финасијског плана Савеза; 
4. Руководи радом Савеза и усклађује активности органа Савеза; 
5. Организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним 

органима и организацијама; 
6. Остварује сарадњу са међународним гимнастичким организацијама и другим 

међународним спортским организацијама и савезима; 
7. Предлаже Скупштини именовање 3 члана Управног одбора; 
8. Предлаже Управном одбору именовање Генералног Секретара Савеза; 
9. Обавља и друге послове из делатности Савеза које су му Статутом стављене у 

надлежност. 
 
Председник савеза део овлашћења из свог делокруга рада може пренети на 
Генералног секретара или неког од Потпредседника УО. 
 
3. УПРАВНИ ОДБОР 

Члан 43. 
Управни одбор је орган управљања Савезом. 
Председника и чланове УО бира Скупштина на предлог представника гимнастичких 
спортова.  
УО има најмање 7, а највише 11 чланова. 
Изабрани чланови УО подносе посебну писмену изјаву Надзорном одбору ГСС да не 
постоји сметња за избор члана УО у складу са Законом о спорту и осталим 
нормативним актима Савеза.  

 
Члан 44. 

Управни одбор чине: 
- Председник Савеза, који је уједно и председник УО; 
- 3 члана на предлог Председника, који не могу бити чланови Стручних одбора; 
- 2 члана  – Председник СО ЖСГ  и 1 на предлог клубова ЖСГ; 
- 2 члана  -  Председник СО МСГ и 1  на предлог клубова МСГ; 
- 2 члана  -  Председник СО РГ и 1 на предлог  клубова РГ; 
- 1 члана на предлог клубова осталих гимнастичких спортова. 
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Управни одбор има три Потпредседника. Задужења потпредседника утврђује УО 
посебном одлуком. 
Потпредседници УО се бирају на седници УО. 
Мандат чланова УО траје четири године и могу бити поново бирани на исту функцију. 
Клубови своје чланове УО предлажу на посебним изборним седницама одређеног 
гимнастичког спорта. 
 

Члан 45. 
Управни одбор: 
1. Спроводи одлуке Скупштине Савеза;  
2. Утврђује предлоге Статута; 
3. Доноси опште акте Савеза чије доношење није у надлежности Скупштине савеза; 
4. Усваја програм рада Стручних одбора; 
5. Усваја финасијски план Савеза; 
6. Усваја завршни рачун Савеза; 
7. Именује и разрешава Генералног секретара Савеза; 
8. Одлучује о пријему и престанку чланства у Савезу; 
9. Утврђује висину, начин и рокове плаћања чланарине; 
10. Одлучује о ангажавању стручњака у спорту и спортских стручњака у Савезу; 
11. Утврђују план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских 

стручњака и стручњака у спорту ангажованих у Савезу; 
12. Усваја календар такмичења и активности, на предлог Стручних одбора,  
13. Доноси пропозиције и систем такмичења  у Републици Србији за све  гимнастичке 

спортове на предлог Стручних одбора,  
14. Одређује представнике Савеза на међународним такмичењима, манифестацијама, 

конгресима и слично, на предлог Стручних одбора; 
15. Утврђује начин и поступак за лиценцирање и регистрацију спортиста, спортских 

стручњака и стручњака у спорту за све гимнастичке спортове, на предлог Стручних 
одбора; 

16. Утврђује врсту и награде и признања за изузетне спортске резултате и допринос 
развоју гимнастике, на предлог Стручних одбора; 

17. Именује лица задужена за сазивање изборних седница по гимнастичким 
спортовима; 

18. Доноси Правилник о расподели финансијских средстава;   
19. Одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном; 
20. Одређује начине вођења евиденције о стручном раду у Савезу; 
21. Организује пружање стручне помоћи својим клубовима; 
22. Стара се о медијској презентацији Савеза; 
23. Одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа и 

именованих лица Савеза; 
24. Доноси правилник о дисциплинској одговорности; 
25. Именује Дисциплинску комисију; 
26. Доноси Пословник о свом раду; 
27. Ради и остале послове који нису у делокругу Скупштине Савеза. 

 
Члан 46. 

Правилник о расподели финансијских средстава Савеза се доноси консензусом 
Стручних одбора МСГ, ЖСГ и РГ. 

 
Члан 47. 
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За извршење одређених послова из своје надлежности УО може образовати радна 
тела. 
Одлуком о образовању радног тела утврђује се делокруг рада и састав. 

 
Члан 48.  

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. 
 
4. НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 49.  
Надзорни одбор је надзорни орган Савеза који врши контролу законитости рада и 
финансијског пословања Савеза, као  и годишњих финасијских извештаја. 

 
Члан 50. 

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина. Надзорни одбор има три члана. 
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови других органа Савеза. 
Председник Надзорног одбора бира се на конститутивној седници. 
Надзорни одбор доноси одлуку простом већином од укупног броја чланова. 
 

Члан 51. 
Надзорни одбор подноси Скупштини Савеза извештај о питањима из свог делокруга, 
најмање једанпут годишње, приликом усвајања извештаја о раду Савеза. 
 

Члан 52.  
Сва остала питања из надлежности Надзорног одбора уређују се Пословником о раду 
Надзорног одбора. 
 
5. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

Члан 53.  
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 54. 
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. 
Послове Генералног секретара обавља пословни секретар Савеза до његовог 
именовања на основу одлуке УО. 
 

Члан 55. 
Генерални секретар: 
1. Одговара за организацију и реализацију административно-техничких послова из 

свог делокруга рада и предузима мере за њихово унапређење; 



13  

2. Координира припреме извештаја о раду ( УО, СО и НО); 
3. Стара се о припремама седница и поштовању рокова за извршење одлука органа 

Савеза; 
4. Води записнике о одржаним седницама и обавља комуникацију са чланством; 
5. Учествује у раду Скупштине, УО, НО и Стручних одбора, без права одлучивања; 
6. Обавља послове које на њега пренесе председник Савеза и УО; 
7. Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим и посебним актима 

Савеза. 
 

V   СТРУЧНИ РАД  -  СТРУЧНИ ОДБОРИ 
 

Члан 56. 
Стручни одбор представља највиши орган за сва питања из надлежности одређеног 
гимнастичког спорта за који је формиран. 

 
Члан 57. 

Стручни одбор 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 58. 

Стручни одбор  има 7 чланова. 
Радом Стручног одбора  руководи Председник. 
Председник, потпредседник и чланови Стручног одбора  бира Скупштина Савеза на 
предлог клубова, на изборној седници одређеног гимнастичког спорта. 
Поступак и ток изборне седнице (кворум, начин кандидовања и изборни поступак) 
регулише се Правилником о изборним седницама гимнастичких спортова. 
 

Члан 59. 
Савез има посебне рачуне за сваки гимнастички спорт са којима у складу са одлукама 
УО располажу Стручни обори. 

Члан 60. 
Чланови Стручних одбора бирају се на мандатни период од четири године и могу бити 
поново бирани на исту функцију. 
У састав Стручног одбора  могу ући највише два представника истог клуба. 
 

Члан 61. 
Клубови који негују више гимнастичких спортова не могу кандидовати иста лица за 
чланове Стручних одбора различитих гимнастичких спортова.   
 

Члан 62. 
Делокруг рада Стручног одбора: 
1. Предлаже УО финансијски план за реализацију програма рада свог гимнастичког 

спорта; 
2. Учествује у изради и реализацији Програма развоја 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; 
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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 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, 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. Доноси Пословник о свом раду; 
28. Обавља и друге послове у циљу развоја свог гимнастичког спорта. 

 
VI   ГИМНАСТИЧКА ТАКМИЧЕЊА 

 
Члан 63.  

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 64.  
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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 65.  
О наступима и такмичарским резултатима репрезентативних селекција Србије води се 
посебна евиденција. 

 
Члан 66.  

Критеријуме на основу којих се дефинишу права и обавезе чланова гимнастичких 
репрезентација Србије утврђује УО, на предлог Стручних одбора. 
Репрезентативци Србије могу бити само гимнастичари држављани Републике Србије из 
клубова који су чланови Савеза. 
 

VIII   АНТИ ДОПИНГ ПРАВИЛА 
 

Члан 67. 
Допинг, као активност која је у супротности са фундаменталним принципима спорта и 
медицинском етиком је забрањен. 
Под допингом се подразумева свака активност утврђена законом који уређује ову 
област. 
За кршење натидопинг правила одговорном лицу се изриче казна у складу са законом 
и овим Статутом. 
 

IX   СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ САВЕЗА 
 

Члан 68. 
Средства за рад Савеза обезбеђују се из: јавних прихода, чланарина, регистрација и 
котизација чланова Савеза, прилога донатора и спонзора, накнада од обављених 
делатности, прихода сопствених привредних друштава и других извора у складу са 
законом. 
Савез може стицати приходе и од обављања појединих делатности у складу са 
законом. 
 

Члан 69. 
Материјално финансијско пословање и евиденција средстава Савеза врши се у складу 
са законом. 

 
Члан 70. 

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

 
Члан 71. 

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

X  ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА 
 

Члан 72.  
Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа и радних тела Савеза.  
Изузетно, седнице органа и радних тела Савеза могу бити затворене за јавност у складу 
са пословником о њ+иховом раду. 

 
Члан 73. 

Савез информише јавност о свом раду и резултатима рада преко средстава јавног 
информисања, поштујући прописе о доступности информација од јавног значаја и 
заштити података о личности.  
Савез може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује УО. 
Савез има интернет презентацију чији садржај утврђују Стручни одбори. 
Представник Савеза, именован од стране УО, даје податке и информације у вези са 
радом Савеза. 

 
XI  ОПШТИ  АКТИ 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 УО, Надзорни одбор, Председник савеза, Стручни одбор, Генерални секретар 
Савеза, клубови и чланови Скупштине. 
Иницијативу за доношење Статута, односно за његове измене и допуне, разматра УО 
Савеза у року од 30 дана од дана подношења иницијативе. 
Уколико прихвати иницијативу, УО 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 
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Члан 79. 
Савез прикупља, чува и врши друге радње обраде личних података спортиста, 
спортских стручњака и стручњака у спорту и друге податке у оквиру свог делокруга у 
складу са законом.  

 
Члан 80. 

У Савезу се израђују једногодишњи и вишегодишњи планови рада и развоја и планови 
стручног рада, у складу са одлукама УО. 

 
XIII   ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ 

 
Члан 81. 

Савез одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују 
Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.  
За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења 
штетне одлуке или су се уздржали од гласања ако су у поступку који је претходио 
гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о којој се гласа.  

 
XIV РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
Члан 82. 

Сви спорови између Савеза, удружених чланова, спортиста, спортских стручњака и 
стручњака у спорту, чланова органа и радних тела Савеза решавају се мирним путем, у 
складу са Законом о спорту и овим Статутом. 
Решавање спорова из претходног става може бити поверено ad hok арбитражи од три 
члана коју чини по један представник учесника у спору и који именују арбитра који је 
по занимању дипломирани правник. У случају одсуства споразума учесника у спору, 
арбитра именује Председник савеза. 
Спор пред ad hok арбитражом Савеза је увек хитне природе и покреће се у року од 14 
дана од дана пријема захтева. 
 Одлука ad hok арбитраже је коначна и обавезујућа за све учеснике спора. 
Решавање спорова може се поверити сталној спортској арбитражи при Олимпијском 
комитету Србије или Спортском савезу Србије. 

 
XV  ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА 

 
Члан 83. 

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. 
О доношењу одлуке о престанку рада Савеза обавештава се надлежни регистарски 
орган, ради брисања из регистра. 
 

Члан 84. 
У случају престанка рада, непокретна имовина Савеза прелази на недобитну 
организацију у области спорта коју одреди Скупштина Савеза. 
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Члан 85. 

Општи акти Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу овог Статута. 
 

Члан 86. 
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет презентацији 
Савеза. 
 
 
 
 

  ГИМНАСТИЧКИ  САВЕЗ  СРБИЈЕ 
 

Председница 
Александра Ристић 


