
 
   

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ГИМНАСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

Нови олимпијски циклус, започиње даном завршетка Олимпијских игара, па и активности 

Гимнастичког савеза Србије на остварењу циља и појављивању Србије на ОИ 2020. након 40 

година у спортској гимнастици и 24 година у ритмичкој гимнастици. Интензивиране су 

активности на проналажењу нових партнера, спонзора, пријатеља савеза да бисмо 

унапредили рад Савеза и повећали финансијски капацитет. На редовној Скупштини 

једногласно је изабран Почасни председник Гимнастичког савеза Србије господин др Ненад 

Поповић који се моментално укључио у рад Савеза и својим ауторитетом и обезбеђивањем 

додатних финасијских средстава помогао реализацију програма у 2016. години. 

Савез је у јуну месецу изабран од стране Олимпијског комитета Србије за програм 

Олимпијске солидарности МОК-а – Развој националне спортске структуре па је од октобра 

до краја године руски тренер Константин Плужњиков боравио у Новом Саду. Тренер је био 

ангажован у раду са репрезентативцима у мушкој и женској спортској гимнастици и 

консултативном раду са нашим тренерима Претходно, током лета на кампу мушке 

репрезентације у спортској гимнастици присуствовао је и помагао у његовој реализацији 

главни тренер јапанског тима на ОИ у Лондону, господин Тачибана под покровитељством 

Јапанске гимнастичке федерације и Јапанског олимпијског комитета. Молба Савеза према 

ФИГ за донацију у справама је такође усвојена, те су Савезу дониране справе у износу од 

17.860 евра. 

 

Управни одбор одржао је 5 седница и у складу делокругом рада, доносио правоснажне 

одлуке. Именована је Комисија за измене и допуне статута због ступања на снагу новог 

Закона о спорту. Укупан број регистрованих клубова у 2016. године је 62 (ЖСГ 30, МСГ 24, 

РГ 28, АГ2), регистрованих спортиста и спортисткиња 561 (ЖСГ, МСГ, РГ, АГ) и 1000 

гимнастичара и гимнастичарки који су наступали у Ц програму. На националном нивоу 

одржано је у А и Б програму укупно 9 такмичења у женској и исто толико у мушкој 

спортској гимнастици, док је у ритмичкој гимнастици одржано 9 такмичења. Лиценцни 

семинари одржани су у сва три гимнастичка спорта, а укупно је лиценцирано 160 тренера 

(ЖСГ 58, МСГ 50, РГ 56). У 2016. години Гимнастички савез Србије имао је 16 

категорисаних спортиста (ЖСГ, МСГ, РГ) од којих је 10 примало стипендију националног 

ранга у месечном нето износу од 36.040,00 динара. Национала признања и током 2016. 

године добијали су Терза Кочиш, Мирјана Билић и Павле Опавски.  

 

Информације о раду Стручних одбора, детаљно су достављене у Извештајима  по 

гимнастикама, а о финансијском пословању  Савеза  у Финансијском и извештају Надзорног 

одбора. Ипак, истичемо најважније резултате наших представника: 

 Најбољи резултати јуниорске репрезентације на Европским првенствима до сада – 13. 

место екипно и финале вишебоја и 9. место Петра Вефића; 

 Учешће у финалима Светских купова у Љубљани, Милош Пауновић 4. место на 

карикама; Јелена Стаменковић 9. место на прескоку у Осијеку и 2. место Александре 

Рајчић на Вороњин купу у Москви; 

 Запажен наступ јуниорске групне вежбе (26. место) и Настасије Гвоздић на јуниорском 

европском првенству у ритмичкој гимнастици; 



 

 Учешће судија на ОИ у Бразилу, Милене Рељин Татић у ритмичкој гимнастици и Дејана 

Дејановића у мушкој спортској гимнастици, као и обновљене и потврђене њихове високе 

категорије на интерконтиненталним семинарима и њихових колега Драгане Терзић и 

Саше Величковића, 

 Избор Снежане Лакићевић у Савет ФИГ на Конгресу ФИГ у Јапану; 

 Одлично организовани међународни турнири Ритам куп (11 земаља и 124 учеснице) у 

Београду и Меморијални турнир „Лаза Крстић и Марица Џелатовић“ у Новом Саду (14 

земаља и 350 учесника). 

 

 

 

                 Београд, 29. 05. 2017. 
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