
Стонотениски савез Косова - клубови не плаћају чланарину, по препоруци Спортског савеза 

Србије; одлука донета још 2010., на седници ИО СТСС (Владимир Шишка подпредседник). 

Након те одлуке није било нових одлука ИО СТСС по овом питању. 

Стонотениски савез особа са инвалидитетом-– има посебан статус; клубови се не такмиче у 

нашем систему такмичења, ни екипно ни појединачно; стога нема број делегата у скупштини на 

основу броја клубова; чланарина клубовима особа са инвалидитетом никад није наплаћивана. 

Статут регулише неиспуњење обавеза (па и неплаћање чланарине), али не и висину, што је 

законска обавеза. Статути СТСВ и СТСС су скоро идентични . 

 

СТАТУТ СТСС 

Члан 17... 

Чланство у СТСС се стиче...-  уплатом годишње чланарине у висини утврђеној одлуком Извршног 

одбора СТСС 

(нема нових одлука у вези СТК, за СТСОСИ није никад ни донета одлука о чланарини због њиховог 

статуса) 

 

Члан 20. 

Чланство у СТСС гаси се престанком рада, иступањем или искључењем. 

(до сада нико није искључен) 

 

Члан 21. 

Искључење члана Савеза могуће је ако: 

1) својим активностима теже штети угледу Савеза; 

2) грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза; 

3) својим поступцима и актима грубо или поновљено крши законске обавезе, Статут и 

друге опште акте Саве или своја општа акта; 

4) престане да испуњава услове за пријем у чланство. 

 

Процедура искључења 

 

Члан 21. 

Извршни одбор је дужан да члана СТСС упозори на постојање околности због којих може бити 

искључен из чланства и да му остави рок од најдуже два месеца за отклањање пропуста у раду. 

 

(не постоји  никакво упозорење ИО, са роком...) 

 

Пре доношења одлуке о искључењу, Извршни одбор је обавезан да остави члану СТСС рок 

од две недеље да се изјасни о приговорима на његов рад. 

 

(нема рока пред одлуку о исључењу) 



 

Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор СТСС већином од укупног броја чланова и 

писмено је саопштава члану СТСС. Одлука о искључењу мора бити образложена. 

 

(није донета одлука ИО о искључењубило којег члана, нити је то било на дневном реду) 

 

Извршни одбор СТСС може у случајевима из става 1. овог члана донети, већином од укупног броја 

чланова Извршног одбора, када за то постоје оправдани разлози, одлуку о привременој 

суспензији чланства у СТСС  

 

(није било одлуке ИО о суспензији) 

 

Уколико члан СТСС упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и не 

измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, истеком овог рока 

аутоматски се гаси његово чланство, без потребе доношења одлуке о искључењу. 

 

(није било двоструке опомене нити било каквог рока за испуњење) 

 

Члан 33. 

Извршни одбор: ...9) утврђује висину чланарине... 

 

Тако да је ИО СТСС надлежан да утврди све у вези чланарине 

 

Члан 16. .. чланови, обавезе... 

11) Општим актима СТСС мора бити обезбеђено право на жалбу на одлуку органа СТСС којом је 

одлучивано о правима и обавезама чланова СТСС. Незадовољан члан одлуком по жалби 

првостепеног органа Савеза може се у другом степену обратити жалбом комисији за решавање 

спорова.  

(нема ни комисије?) 

 

Закон о спорту 

 

Члан 38 одређује обавезне елементе статута спортске организације, између осталог статут мора да 

садржи 7) ....“ утврђивање висине чланарине“   

 

Закон оставља спортским организацијама да то питање самостално уређују... 

 

 


