
ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Теразије 35/III, 11000 Београд 

 
 

З А П И С Н И К – ИСЕЧАК ВАЖНИХ ОДЛУКА 
X СЕДНИЦА УО ГСС 
19. март 2021. године 

 
 

 Усвојен је извештај Регистрационе комисије ГСС – усвојен је списак 
регистрованих такмичара/ки за 2021. годину и усвојен је списак регистрованих 
клубова ГСС за 2021. годину по гимнастикама. 
 
 Усвојена је молба спортских организација за пријем у чланство ГСС: 

1.          СУРГ „Пчелица“ Врњачка Бања 
2. СГУ „Елит“ Нови Сад 
3. СУ „Звездица“ Златибор 
4. СГУ „Пуме 2020“ Крагујевац 
5. ДСУ „Спаце Спорт“ Велика Плана 

 
 Именована су комисије за дозволу за рад ГСС: 

МСГ: Јакоб Матић и Предраг Младеновић испред МСГ; Дејан Мадић испред 
високошколске установе. 
ЖСГ: Јасна Копривица и Александар Пандуров испред ЖСГ; Дејан Мадић 
испред високошколске установе. 
РГ: Марија Ђорђевић и Драгана Аџић испред РГ; Владимир Копривица 
испред високошколске установе. 
Остали гимнастички спортови: Лариса Поповић (АЕР), Милош Ђорђевић 
(ТРА), Геза Микеш (Генерални секретар ГСС) и Милош Пауновић (испред 
високошколске установе). 

 
 Донета је одлука о висини накнаде за дозволу за рад тренера којима је 

дозвола издата док су били чланови или ангажовани у клубу, чланици ГСС, 
али је за време важење дозволе промењен њихов статус, или статус клуба у 
ГСС. 
 
За издату дозволу за рад, примењиваће се накнада која је одређена на 
основу статуса тренера у моменту издавања дозволе. Пример: тренеру је 
2020. године издата дозвола за рад као неком ко је ангажован у клубу 
чланици ГСС. За 2020. годину, тренер плаћа рату од 2.000,00 динара. У 2021. 
години, статус тренера се мења, није више ангажован у клубу чланици ГСС, 
али за 2021. годину плаћа исто рату од 2.000,00 динара, као и за 2022. 
годину, тренер плаћа рату од 2.000,00 динара, независно од статуса. 



 Усвојене су измене у Пропозицијама ЖСГ ГСС које се односе на 2021. 
годину: 
 
На Првенству Србије ЖСГ ГСС по категоријама, имена категорија се мењају, 
и то: 

1. пионирке у кадеткиње; 
2. кадеткиње у млађе јуниорке; 
3. јуниорке у старије јуниорке. 

 
 Донета је одлука о смањивању котизације за МСГ тренерске семинаре у 

2021. години за 50%. 


