
  

  

ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  

БЕОГРАД, Теразије 35/III  

  

  

  

  

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА  
  

  

Опште одредбе  

  

Члан 1.  

  

 Овим правилником у складу са законом утврђује се систематизација послова у Гимнастичком савезу 
Србије (у даљем тексту: послодавац).  

  

Члан 2.  

  

 Систематизацијом послова утврђују се: називи радних места, послови који се обављају, врста и степен 
стручне спреме, потребна знања, радно искуство и други посебни услови за заснивање радног односа 
и број запослених за обављање послова код послодавца.  

  

  

Систематизација послова  

  

Члан 3.  

  

 Називе радних места, утврђене овим правилником, опредељују послови који се обављају, сложеност 
тих послова, одговорност за обављање послова, стручна спрема и други посебни услови за обављање 
тих послова.  

  

Члан 4.  

  

 Врсту и степен стручне спреме, потребна знања, радно искуство и друге посебне услове за заснивање 
радног односа, опредељује врста послова која се обавља, сложеност послова и одговорност за 
обављање тих послова.  

  

Члан 5.  

  

 Број запослених у обављању послова, утврђених овим правилником, опредељује обим послова који се 
обавља код послодавца.  

  

Члан 6.  

  

 Поред општих услова утврђених законом овим правилником утврђују се и посебни услови за 
обављање послова код послодавца.  

  

Члан 7.  

  

 Посебне услове утврђене овим правилником мора да испуњава свако лице да би радило на пословима 
утврђеним овим правилником.  
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Члан 8.  

  

 Радни однос са послодавцем може засновати свако лице које испуњава услове у погледу врсте и 
степена стручне спреме, потребних знања, радног искуства и других посебних услова за заснивање 
радног односа са послодавцем.  

  

Члан 9.  

  
 Послови утврђени овим правилником основа су за заснивање радног односа и за премештај на друге 
послове код послодавца.  

  

Члан 10.  

  

  Систематизација послова код послодавца се утврђује на следећи начин:  

  

1. Назив радног места: Генерални секретар.  

  

Послови који се обављају: Овлашћења, надлежност и услове које треба да испуњава лице 

именовано за Генералног секретара утврђена су Статутом ГСС.  

  
Посебни услови за обављање послова: Услове које треба да испуњава лице именовано за 

Генералног секретара утврђена су Статутом ГСС.  

    

Број извршилаца: 1.  

  
2. Назив радног места: Секретар ГСС.  

  
Послови који се обављају: Распоређује и заводи приспелу пошту, обрађује приспеле рачуне, 
прави фактуре и прослеђује их, ради остале послове за књиговодствени сервис, наплаћује 

чланарину и води евиденцију чланова по свим категоријама, припрема путне налоге и врши 
обрачун истих, прави финансијску конструкцију за одлазак на такмичења, брине се о исплати 
хонорара, стипендија, чланарина и сл., води евиденције из области радних односа (пријаве-
одјаве, овера здравствених књижица и сл.), обавља и друге послове на основу усменог или 
писаног налога Управног одбора, Председника или Генералног секретара у оквиру делокруга 
свог рада.  

  

Посебни услови за обављање послова: VII степен образовања, факултет – висока стручна 
спрема, радно искуство у гимнастичком спорту најмање 3 године.  

    
Број извршилаца: 1.  

  
3. Назив радног места: Секретар за националне и међународнe активности ГСС.  

  
Послови који се обављају: Учешће у припреми и реализацији годишњих и посебних програма 
којима се остварује општи интерес у области спорта које предлаже ГСС на националном и 
међународном нивоу, вршење комуникација са међународним, гранским и територијалним 
спортским савезима и клубовима чланицама ГСС у вези унапређења стручног рада, вршење 
комуникације са гранским и територијалним спортским савезима и клубовима чланицама ГСС 

у вези испуњавања обавеза из закона у области спорта и општих аката ГСС од значаја за стручни 
рад у спорту, вршење комуникације са међународним спортским савезима и јавним властима у 
вези унапређења стручног рада у спорту, координисање антидопинг активности у оквирима 
надлежности ГСС, старање о активностима на спречавању негативних појава у спорту, обавља 
и друге послове на основу усменог или писаног налога Управног одбора, Председника или 
Генералног секретара у оквиру делокруга свог рада.  



    

Посебни услови за обављање послова: VII степен образовања, факултет – висока стручна 
спрема, напредно познавање енглеског језика и пожељно радно искуство у гимнастичком 
спорту.  

  

Број извршилаца: 1.  

  

Члан 11.  

  

  Измене и допуне овог правилника врше се по истом поступку по коме је правилник донет.  

  

Члан 12.  

  

  Овај правилник ступа на снагу даном доношења.  

  

  

  

  У Београду, 05. децембар 2022. године          

                  ______________________  
                          Проф. др Саша Величковић  

                                                                                                                   Председник ГСС  


