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ПРЕДЛОГ 

На основу Чл. 29. Статута Стонотениског савеза Суботица, Скупштина Стонотениског савеза 

Суботица је на својој седници дана 30.09.2011. године усвојила: 

П О С Л О В Н И К 

СКУПШТИНЕ СТОНОТЕНИСКОГ САВЕЗА СУБОТИЦА 

Чл. 1. 

Овим Пословником уређују се питања од значаја за рад Скупштине, начин одлучивања и 

доношења одлука, доношење општих аката, права и дужности чланова и јавности у раду. 

Чл. 2. 

Сваки Члан Скупштине остварује своја права и дужности учествујући у раду Скупштине у складу 

са овим Пословником и Статутом СТОСС. 

Чл. 3. 

Седницу Скупштине отвара Председник СТОСС (у даљем тексту Председник) који је истовремено 

и Председник Скупштине из текућег мандата и предлаже дневни ред. 

Радом Скупштине руководи Председник из текућег мандата. 

Чл. 4. 

На предлог Председника, Скупштина бира Верификациону Комисију од 3(три) Члана. 

Верификациона комисија утврђује број присутних представника на основу писмено достављених 

пуномоћја и овлашћења делегата за Скупштину. 

Број евидентираних делегата из става 2. овог Члана је основ за утврђивање кворума за рад 

Скупштине. 

Чл. 5. 

Редовна изборна седница Скупштине одржава се сваке четврте године. 

Редовне седнице Скупштине одржавају се по потреби, а најмање једном годишње. 

Сазивање и рад Ванредне седнице Скупштине регулисано је одредбама Чл. 28. Статута. 

Чл. 6. 

Скупштину сазива Председник на сопствену иницијативу или по потреби према програму рада. 

Предлог Дневног реда са потребним писаним материјалима достављају се члановима Скупштине 

најмање 14 дана пре одржавања Скупштине, а у хитним случајевима и у краћем року али не 

краћем од 7 (седам) дана. 

Допуна дневног реда могућа је само на предлог УО СТОСС а на благовремену иницијативу сваког 

Члана СТОСС. 



СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ СУБОТИЦА 
Суботица, Сеп Ференца 3, 

текући рачун бр. 160-18787-72, ПИБ: 100446011 
web: www.stoss.org.rs  email: office@stoss.org.rs 

 
Поред чланова Скупштине на седницу се позивају и Чланови Извршних органа и удружења 

СТОСС као и известиоци по предложеном Дневном реду. 

Чл. 7. 

Скупштина може да ради пуноважно ако је присутна већина укупног броја делегата. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних делегата 

Одлуке се по правилу доносе јавним гласањем. 

Скупштина може донети одлуку да се по појединим тачкама Дневног реда, одлуке доносе тајним 

гласањем. 

Тајно гласање се врши путем гласачких листића. 

Чл. 8. 

За доношење одлуке о престанку рада СТОСС потребна је двотрећинска већина од укупног броја 

делегата Скупштине. За доношење измена и допуна Статута потребна је већина укупног броја 

делегата Скупштине. 

Чл. 9. 

Дискусија на седници Скупштине води се само према утврђеним тачкама Дневног реда. 

Скупштина може да одлучи да се временски ограничи дискусија.на предлог председника 

Скупштине. 

Чл. 10. 

О раду седнице води се записник. У записник се обавезно уносе донете одлуке и закључци 

Скупштине, резултати гласања ( за или против), као и издвојено мишљење, уколико дискутант то 

изричито захтева. 

Записник води генерални секретар СТОСС. 

Када је у питању Изборна Скупштина, поред записничара бирају се и два оверача записника. 

 

Чл. 11. 

Скупштина бира Председника СТОСС који је и председник Скупштине и Председник Управног 

одбора СТОСС. 

Кандидати за Председника су чланови Скупштине и обавезни су да УО доставе предлог Програма 

рада Савеза у наредном мандатном периоду. 

Предлог Програма рада, кандидат доставља најмање петнаест дана пре одржавања Скупштине. 

УО СТОСС утврђује листу кандидата за избор председника Савеза. 
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Чл. 12. 

Надзорни одбор као самостални орган, бира се на Скупштини и броји 3 ( три ) члана, председник и 

два члана. 

Надзорни одбор из реда својих чланова бира Председника Надзорног одбора. 

Чланови Надзорног одбора бирају се на предлог Чланица СТОСС. 

Чл. 13. 

Скупштина доноси општа акта СТОСС у редовном поступку а на основу утврђеног предлога од 

стране Управног одбора. 

Основни општи акт је Статут Стонотениског савеза Суботице. 

Сви други општи акти СТОСС и општа акта Чланица СТОСС морају бити у сагласности са 

Статутом СТСС. 

Чл. 14. 

Рад Скупштине Стонотениског савеза Суботица заснива се на начелима потпуне јавности. 

Чл. 15. 

На седници Скупштине нико неможе говорити док му председавајући не да реч. 

Учесници Скупштине су дужни да се једни другима обраћају са уважавањем. 

Чл. 16. 

Сваки учесник седнице Скупштине има право учешћа у дискусији по питањима Дневног реда. 

Сваки учесник који је поменут у дискусији, има право на реплику. 

Реплика може трајати највише до 2 минута. 

Чл. 17. 

Председник Скупштине може лицима која ометају рад Скупштине да изрекне критику а у случају 

грубог кршења рада Скупштине може да одлучи да појединца удаљи са седнице. 

Чл. 18. 

За сва питања која нису регулисана овим Пословником, примењиваће се одредбе Статута СТОСС, 

ако то није дефинисано, одлучиће Скупштина. 

Чл. 19. 

Пословник о раду Скупштине ступа на снагу 8 (осам) дана од објављивања на сајту СТОСС. 

 

У Суботици           Председник СТОСС 

30.09.2011.            


