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ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ                                                                    
 
 
Управни одбор Гимнастичког савеза Србије на седници одржаној дана 16.02.2012. године, у 
складу са члановима 42. Статута Гимнастичког савеза Србије, доноси: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О РАСПОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 
 
Члан 1. 
Овим Правилником регулише се начин расподеле и утрошак финансијских средстава са којима 
располаже Гимнастички савез Србије (у даљем тексту: ГСС). 
 
Члан 2. 
ГСС се финансира из Буџета републике Србије и од сопствених прихода: чланарина, 
регистрација и котизација својих чланова и од спонзора, донатора и других извора. 
 
Члан 3 . 
Буџетска финансијска средства се налазе на наменском текућем рачуну ГСС, а остала средства 
на посебним текућим рачунима ГСС. 
 
Члан 4. 
Средства којима располаже ГСС расподељују се на рад органа Савеза, канцеларије Савеза и 
програмске активности Стручних одбора мушке, женске и ритмичке гимнастике, као и за 
афирмацију осталих  гимнастичких спортова.  
 
Члан 5. 
Овлашћена лица за располагање финансијским средствима ГСС су председник, генерални 
секретар и лице овлашћено од стране Стручног одбора, по видовима гимнастике. 
 
Члан  6. 
За сваку календарску годину посебно УО ГСС доноси Oдлуку о расподели финансијских 
средстава на основу овог Правилника, консензусом представника конститутивних 
гимнастичких спортова у УО ГСС. 
 
Члан 7 . 
СО су дужни да своје предлоге Планова и Програма активности са финансијским потребама, 
доставе на усвајање УО ГСС најкасније до краја августа текуће године за наредну годину. 
 

Након добијања информације о износу буџетских средстава, додељених Савезу за наредну 
годину, УО ГСС у року до 15 дана доставља Стручним одборима детаљан предлог расподеле 
финансијских средстава. 
 
Члан 8 . 
Средства од регистарција и котизација свих чланова клубова, чланица ГСС, уплаћују се на 
наменске рачуне  ГСС у зависности којем виду гимнастике припадају ( у даљем таксту 
“наменски рачун “) 
 Средства од годишњих чланарина клубова уплаћују се на основни рачун ГСС и у року до 7 
(седам) дана, од дана завршетка регистрационог рока, преносе се на рачуне одговарајућих 
Стручних одбора. 
 

Уколико један клуб учествује у раду више видова гимнастике, средства од чланарине овог 
клуба се равномерно преносе на рачуне одговарајућих Стручних одбора.  
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Члан 9 . 
Средства која се обезбеде наменски за одређени вид гимнастике, уплаћију се на наменски 
рачун . 
 

Средства која се обезбеде за ГСС, без назнаке у уговору да се односе на одређени вид 
гимнастике, раподељују се тако што вид гимнастике чији је члан обезбедио средства добија 
40%, а остале две гимнастике по 30% од ових средстава. 
 

 
Члан 10 . 
Од укупних буџетских средстава, за рад органа и канцеларије ГСС издвајају се средства на 
основу плана који се консензусом утврђује на почетку године, а ребаланс овог плана се прави 
у току јуна текуће године. Остала буџетска средства се распоређују подједнако за Програмске 
активности Стручних одбора, према следећем: 

- СО мушке спортске гимнастике  (1/3 преосталих средстава) 
- СО женске спортске гимнастике (1/3 преосталих средстава) 
- СО ритмичке гимнастике  (1/3 преосталих средстава) 

 
Члан 11. 
СО располаже средствима на наменском  рачуну за свој вид гимнастике. 
 

СО је дужан да обавештава УО ГСС о евентуалним изменама и допунама свог плана и 
програма. 
 

СО је дужан да канцеларији ГСС достави одлуку и/или друга документа да би се на време 
реализовала процедура обављања одређене финансијске трансакције. 
 
Члан 12. 
Утрошена финансијска средства се правдају најкасније 3 (три) дана по завршеној активности.  
 
Члан 13 . 
Контролу захтеваних, одобрених и утрошених средстава периодично врши УО ГСС и Надзорни 
одбор ГСС, а најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду ГСС. 
 
Члан 13. 
Канцеларија ГСС, једном месечно доставља члановима УО ГСС информацију о финансијском 
пословању, по свим рачунима ГСС. 
 
Члан 14. 
Право тумачења овог Правилника има УО ГСС. 
 
Члан 15. 
Измене и допуне овог Правилника на предлог СО или чланова УО, врши УО ГСС, консезусом 
представника мсг, жсг и рг у УО.  
 
Члан 16. 
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања.  
 
            Председник 
                                                                                                Управног одбора 
                                                                                         Гимнастичког савеза Србије 
         Проф. др Дејан Мадић,с.р. 


