From: KUle Yahoo [mailto:slavoljubkulisic@yahoo.com]
Sent: Thursday, February 09, 2017 2:19 PM
To: office@stss.rs
Subject: ПРЕДЛОГ

На основу предлога Статута СТС Србије,предлажем да се у Скупштину именују и чланови
Судијске организације Војводине.
Образложење:
Судијска организација Војводине броји преко 100 чланова који редовно плаћају чланарину
а немају никакв увид у то где се троше та средства,
Ако неки клубови из најнижег ранга такмичења имају право на неколико чланова
Скупштине,зашто Судијскс организација са оволиком бројем чланова,нема право гласа у
Скупштини, Као чланови Скупштине имали би већу одговорност према послу којим се
баве.
Чланови СTСС имају следећа права и обавезе:
1. да у складу са одредбама овог Статута бирају своје представнике у органе СТСВ;СТСС
2. да непосредно или преко својих представника учествују у доношењу одлука у СТСВ;
СТСС
3. да спроводе активности којима се остварују циљеви СТСВ И СТСС
4. да спроводе одлуке и закључке органа СТСВ И СТСС
5. да плаћају чланарину у складу са одредбама овог Статута и одлукама Скупштине;
6. да остварују друга права и извршавају обавезе које су у вези са остваривањем циљева и
задатака СТСВ И СТСС
7. да сарађују са другим члановима СТСВ И СТСС и у односима са њима поштују
спортске и етичке принципе;
8. да извршавају правноснажне одлуке органа СТСВ И СТСС
9. да чувају углед СТСВ И СТСС
10. да без одлагања, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана усвајања односно
доношења одлуке, обавесте СТСВ И СТСС о изменама свог статута и избору лица
овлашћеног за заступање.
Скупштина је највиши орган СТСВ И СТСС. Скупштину сачињавају председници РС,
делегати РС и делегати - представници удружења.
Стонотениска удружења у смислу овог Статута су: удружење стонотенисера; удружење
стонотенисерки; удружења клубова Супер и Прве мушке лиге Србије и регионална;
удружење клубова Супер и Прве женске лиге Србије и регионална; удружење
стонотениских тренера Војводине; удружење стонотениских судија Војводине.
Такође предлажем да се уведе и Дисциплински суд СТСВ И СТСС
Дисциплински суд СТСВ И СТСС (у даљем тексту Дисциплински суд) је независни,
казнени орган савеза који одлучује о прекршајима Дисциплинског правилника,

Пропозиција такмичења и других општих аката СТСВ И СТСС од стране чланова СТСВ
И СТСС.
Дисциплински суд чине Председник и 4 (четири) судије, које бира Скупштина на период
од 4 (четири) године.
За судију може бити кандидовано лице које испуњава следеће услове:
*дипломирани правник;
*неосуђиван за кривично дело које га чини недостојним за функцију судије;
*предложен од стране најмање 3 (три) делегата Скупштине;
*да није делегат у Скупштини, члан ИО, или члан сталне комисије СТСВ И СТСС.
Уколико судија буде изабран на неку од претходно наведених функција, функција судије
му престаје даном избора.
Судија може бити разрешен дужности и пре истека мандата. Поступак за разрешење може
покренути 3 (три) делегата у Скупштини. Захтев за разрешење мора бити образложен.
Судија је разрешен ако за разрешење гласа већина од присутних делегата Скупштине.
Дисциплински суд одлучује искључиво на основу Дисциплинског правилника и других
општих аката савеза.
Дисциплински суд одлучује у дисциплинском већу у којем заседа тројица судија, а своје
одлуке доноси већином гласова присутних судија. Чланове већа одређује Председник
Дисциплинског суда.
Против одлука Дисциплинског суда допуштена је жалба Сталној спорској Арбитражи
Олимпијског комитета Србије.
У поступку пред Дисциплинским судом у принципу јавност је искључена.
Начин рада и одлучивања Дисциплинског суда детаљније се уређује
Дисциплинским правилником СТСВ И СТСС, који доноси Скупштина.
Никоме неће штетити а можда ће и користити.
Спортски поздрав,Славољуб Кулишић.

