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На основу члана 34, ст. 2. и 85, ст. 1. Закона о спорту (Сл.гласник РС, бр. 52/96), 

члана 21. Закона о друштвеним организацијама и удружењима грађана (Сл. Гласник РС, 
бр. 24/82, 17/84, 40/84 и 12/89) и члана 11, ал. 1. Статута Стонотениског савеза Србије,  

 
Скупштина Стонотениског Савеза Србије усвојила је 20. Juna 2009.  нови 

Статут.  
 

СТАТУТ  
СТОНОТЕНИСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Стонотениски Савез Србије (у даљем тексту СТСС) је самостална, добровољна 

ванстраначка спортска организација кроз коју се остварују заједнички циљеви и задаци 
развоја и унапређења стонотениског спорта у Републици Србији. 

Стонотениски Савез Србије је спортска организација са правима, обавезама и 
одговорностима које произилазе из Устава Републике Србије, Закона о спорту и овог 
Статута.  

 
Члан 2. 

 
Стонотениски Савез Србије чине стонотениски клубови на подручју Републике 

Србије организовани преко 4 (четири)  регионална Савеза, и то:  
 

Стонотениски Савез Војводине     Нови Сад  
Стонотениски Савез Београда Регион Београд  Београд 
Стонотениски Савез Региона Ниш     Ниш 
Стонотениски Савез Косова и Метохије     Приштина  
 

Члан 3. 
 

У СТСС своја права и обавезе остварују и стонотениске судије, тренери и стручно 
спортски радници који раде у овом спорту. 

Стонотениске судије и тренери могу се удруживати ради повољнијег остваривања 
својих интересних права, струковне заштите, развоја своје делатности и обављања функције 
руковођења у стонотениском спорту. 

На њихова удружења СТСС може пренети одређена своја овлашћења и задатке по 
питањима везаним за статус, унапређење и обављање функције судија и тренера у 
стонотениском спорту. Правила рада, конституисања и функционисање ових удружења 
морају бити у складу са одредбама овог Статута и Закона о спорту. 

 
Члан 4. 

 
У СТСС могу се удружити или му се придружити и други субјекти који су 

заинтересовани за развој и унапређење стонотениског спорта у Републици Србији, а њихово 
учешће у раду организације, права и обавезе одређују се посебном одлуком Скупштине 
СТСС. 
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Члан 5. 
 

Ради спровођења и остваривања утрђених циљева везаних за организацију такмичења, 
развој и унапређење стонотениског спорта у одређеним регионима, а полазећи од броја 
клубова, њихове разуђености, досадашње активности, система такмичења и 
заинтересованости клубова, СТСС ће статутарном одлуком одредити територијална подручја 
за могућност оснивања регионалних стонотениских савеза. 

 
Члан 6. 

 
Начин и критеријуме за организовање регионалних савеза утврђује Скупштина СТСС 

њеном статутарном одлуком. Статутарна одлука детаљно и прецизно разрађује критеријуме: 
- израженог интереса за стонотениски спорт у одређеној регији, 
- постигнутих успеха у развоју стонотениског спорта у регијама, 
- географских претпоставки и саобрачајних веза за економичнији и рационалнији 

систем такмичења у оквиру појединих регија, 
- број и врста стонотениских клубова и њихове досадашње активности и учешћа у 

систему такмичења, 
- број објеката са потребним реквизитима и другим условима за развој 

стонотениског спорта, 
- потенцијалних материјалних могучности за почетак развоја стонотениског спорта, 
- постојање стручњака неопходних за развој овог спорта. 

 
Члан 7. 

 
Полазни критеријум за организовање регионалних стонотениских савеза је 

постојање најмање двадесет пет стонотениских клубова у том подручју и спремност клубова 
да се у њих учлањују ради остваривања програма развоја стонотениског спорта и такмичења 
на својој територији. Регионални стонотениски савези остварују своје циљеве и извршавају 
своје задатке сходно Статуту СТСС, самостално утврђују своју унутрашњу организацију, рад 
и односе.  

На стонотениске савезе, из предходна два става, СТСС преноси одређена 
овлашћења и из своје надлежности и поверава им организацију такмичења на њиховим 
територијама. 

 
Члан 8. 

 
Назив савеза је Стонотениски Савез Србије. Скраћени назив је СТСС.  
Седиште СТСС је у Београду, Страхињића Бана 73а. 

 
Члан 9. 

 
Функционисање и рад канцеларије СТСС може бити организован по областима 

рада, у више градова – места на подручју Републике Србије, о чему одлуку доноси   Извршни 
одбор Скупштина СТСС. 

 
Члан 10. 

 
СТСС представља председник Стонотениског Савеза Србије. 
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Члан11. 

 
СТСС има округли печат пречника 3 цм. Текст је исписан чирилицом по ободу 

Стонотениски Савез Србије, а у средини Београд. 
 

Члан 12. 
 

СТСС је правно лице и за своје обавезе одговара свим својим средствима.  
СТСС послује преко свог текућег рачуна. 

 
Члан 13. 

 
СТСС се удружује са другим гранским спортским савезима који делују на 

територији Републике Србије у Спортски Савез Србије. 
Стонотениски савез Србије је цлан Међународне стонотениске Федерације  (ITTF) 

и Европске стонотениске Уније (ETTU). 
Одлуку о удруживању у ове и неке друге спортске организације доноси 

Скупштина СТСС. 
СТСС се може учланити и у друге  међународне спортске организације, уколико је 

то у интересу стонотениског спорта. 
 

II  ЦИЉЕВИ, НАДЛЕЖНОСТИ И ЗАДАЦИ СТОНОТЕНИСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 

Члан 14. 
 

Општи циљеви СТСС су да доприноси развоју и популаризацији стонотениског 
спорта на подручју Републике Србије: 

- окупљање клубова и усмеравање њихове спортске активности на омасовљењу, 
унапређењу и постизању врхунских резултата стонотениског спорта, 

- ствара услове за такмичења и постизање врхунских резултата,  
- спроводи, програмира, организује јединствен систем такмичења на својој 

територији, 
- организује стонотениска такмичења, међународне приредбе и промоције, 
- усклађује активности својих чланова на територији Републике Србије, 
- представља и заступа стонотениски спорт Србије  у Међународној 

стонотениској Федерациоји (ITTF) и Европској стонотениској Унији (ETTU). 
- доприноси популаризацији и пропаганди стонотениског спорта, 
- штити права и интересе чланица,а преко ње, права и интересе спортиста, 

спортских стручњака, тренера и судија, 
- организује, прати и помаже рад на стручном оспособљавању аматерских и 

професионалних кадрова, тренара судија и других, 
- омасовљује аматерски стонотениски спорт, 
- подстиче фер и спортску игру, а бори се против коришћења забрањених 

средстава и других негативних појава у спорту. 
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Члан 15. 
 

Основни задаци и надлежности СТСС су: 
- утврђује политику и програме деловања стонотениске организације ради 

остваривања циљева и развоја стонотениског спорта, 
- успостављање правила и оквира демократске процедуре у доношењу и 

спровођењу нормативних аката и одлука по којима се одвија делатност у 
стонотениском спорту, 

- врши надзор над руковођењем такмичења, 
- утврђује и спроводи програме стручног и педагошког рада за унапређење 

стонотениског спорта, 
- утврђује основе професионализма у стонотениском спорту, 
- утврђује принципе аматеризма у стонотениском спорту, 
- доноси и спроводи правила о раду и наступу свих репрезентативних 

стонотениских селекција Републике Србије 
- стара се о интересном повезивању клубова 
- стара се и помаже процес интересног повезивања играча, тренера и судија, 
- успоставља и одржава међународну сарадњу, 
- утврђује програме промоција и афирмације стонотениског спорта, посебно у 

школским институцијама, 
- утврђује и остварује програме и могућности стицања новчаних и других 

средстава за обављање својих активности, 
- утврђује финансијски план и усваја завршни рачун, 
- додељује признања и награде, 
- уређује издавачке, маркетиншке и промотивне активности за испуњење циљева 

стонотениске организације, 
- одређује програме за коришћење спортских објеката. 

 
III  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА СТСС 

 
Члан 16. 

 
Сви чланови СТСС имају једнака права и обавезе, која произилазе из овог Статута 

и других нормативних аката овог Савеза. 
 

Члан 17. 
 

Чланови СТСС имају право да: 
- активно учествују у раду и одлучивању у свим органима и телима СТСС, 
- учествују у утврђивању и доношењу планова и програма СТСС, 
- да њихови представници бирају и буду бирани у органе и тела СТСС, 
- остварују праћење рада органа и тела СТСС, 
- да се правовремено обавештавају о раду Савеза и његових органа. 

 
Члан 18. 

 
Чланови СТСС имају обавезу: 
- да се договарају и међусобно сарађују ради остваривања циљева СТСС, 
- активно учествују у акцијама од општег интереса за стонотениски спорт, 
- доприносе развоју и унапређењу рада СТСС, 
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- спроводе закључке и друге договоре који се доносе у органима СТСС, 
- обезбеђују реализацију усвојених планова и програма СТСС, 
- учествују као представници СТСС у раду других организација и органа за које 

су бирани и именовани, 
- подмирују материјалне и финансијске обавезе према СТСС утврђене одлукама 

органа СТСС, 
- плаћају чланарину. 

 
Члан 19. 

 
СТСС доноси општа акта по којима се спроводи његова делатност и сви субјекти 

стонотениске организације дужни су да их поштују и извршавају. 
Регионални савези, клубови, удружења тренера, судија и играча могу доносити 

своја правна акта која морају бити у сагласности са актима СТСС, који такву сагласност 
формално потврђује. У свим случајевима неусаглашености основних аката или појединих 
одредаба општих аката чланица Савеза примењују се одредбе Статута СТСС. 

 
Члан 20. 

 
СТСС у обављању својих активности посебно и са пажњом води рачуна о 

економичности и ефикасности у свим сегментима свог деловања. 
 

Члан 21. 
 

Против чланица СТСС које не поштују одредбе овог Статута, надлежан орган 
Савеза може изрећи дисциплинску меру, сходно одредбама дисциплинског правилника 
СТСС. 

 
IV  ОРГАНИЗАЦИЈА СТОНОТЕНИСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Члан 22. 

 
Органи СТСС су: 

- Скупштина СТСС, 
- Надзорни одбор. 
- Дисциплински судија 

 
Скупштина СТСС 

Члан 23. 
 

Скупштина СТСС, коју чине делегати клубова Регионалних савеза, је највиши 
орган Савеза. Мандат чланова Скупштине траје 4 године. Делегати могу и пре истека 
мандата бити замењени или опозвани. 

Скупштина се одржава према потреби, а најмање једном годишње. 
Скупштину СТСС формирају делегати: 
- 1 (један) делегат на 5 (пет)  уредно регистрованих клубова, 
- по 1 (један) делегат Регионалних савеза – укупно 4 (четири), 

 
Члан 24. 

 
Након завршетка такмичарске сезоне и извршених регистрација клубова утврђује се 

број делегата Скупштине. 
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Члан 25. 
 

Скупштина ради и одлучује на својим седницама. 
Скупштина може да ради пуноважно ако је присутна већина укупног броја делегата. 

Скупштина одлучује већином гласова присутних делегата. Скупштина одлучује 
квалификованом двотрећинском већином од укупног броја делегата код: усвајања измена и 
допуна Статута, усвајања основа система такмичења, усвајања регистрационог правилника и 
доношења одлуке о престанку рада СТСС. 

Ако се приликом одлучивања из предходног става не постигне предвиђена 
квалификациона већина сазваће се нова седница Скупштине. Гласање ће се поновити, а ако 
се ни након тога не постигне одлука двотрећинском већином гласова, одлука ће се донети 
простом већином. 

 
Члан 26. 

 
Скупштину сазива председник Скупштине на сопствену иницијативу или према 

потреби према програму рада. У позиву за седницу предлаже се дневни ред и доставља се 
писани материјал о коме ће се расправљати. Позив и материјал упућују се најмање 14 дана 
пре одржавања Скупштине, а у хитним случајевима и у краћем року, али не краћем од 7 дана. 

Поред чланова Скупштине на седницу се позивају и чланови извршних органа и 
удружења СТСС као и известиоци по предложеном дневном реду. 

Кад Скупштина разматра и усваја Статут СТСС и његове измене и допуне, 
републички систем такмичења, регистрациони и дисциплински правилник обавезно је да 
предлози ових материјала предходно буду упућени на јавну расправу у стонотениске 
регионалне савезе на подручју Републике Србије. Њихове предлоге, мишљења и сугестије, 
обрађивач и предлагач материјала износи на разматрање и усвајање Скупштини СТСС. 

 
Члан 27 

Ванредна седница Скупштине мора се сазвати на захтев најмање 15 чланова 
Скупштине, односно удружених клубова Савеза, Извршног одбора Скупштине или 
Надзорног одбора СТСС. 

Уколико председник Скупштине на бази ваљано приспеле иницијативе не сазове 
Скупштину у року од најмање 10 дана надлежност за сазивање Скупштине у таквој 
ситуацији преузима Извршни одбор најмање за још 10 дана. 

Ванредна седница Скупштине СТСС може расправљати само о питању због којег је 
као ванредна и сазвана. 

Члан 28. 
 

Скупштина расправља и одлучује о свим питањима од заједничког интереса, а 
посебно о питањима из њене надлежности: 

- усваја Пословник којим утврђује свој рад и организацију, 
- усваја Статут СТСС као и његове измене и допуне, правилник о регистрацији, 

правилник о стонотениским такмичењима, дисциплински правилник и друга 
општа акта СТСС, 

- усваја правилник о систему такмичења. 
- усваја правилник о наградама и признањима, 
- доноси одлуку о удруживању у Спортски савез Србије,   у Медјународну 

стонотениску Федерацију (ITTF) у Европску стонотениску Унију (ETTU) као и о 
удрузивању у друге спортске организације и друге облике организовања, 

- утврђује циљеве, програм и план рада, као и финансијски план СТСС 
(вишегодишње и годишње планове), 
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- разматра и усваја годишње извештаје о раду и финансијском пословању, 
- утврђује спортску и развојну политику СТСС и одређује смернице за њихово 

спровођење, 
- разматра и усваја извештаје о раду извршних органа и других органа и тела 

Скупштине и Надзорног одбора, 
- бира своје представнике у Медјународној стонотениској Федерацији ( ITTF) и 

Европској стонотениској Унији (ETTU)и Спортском савезу Србије,  
- верификује мандате чланова Скупштине СТСС, 
- бира председника и потпредседника Скупштине СТСС, 
- бира Надзорни одбор СТСС, 
- бира председника, 
- бира Дисциплинског судију 
- додељује похвале, признања и награде, 
- одлучује о захтеву за заштиту законитости, 
- у случају када привремено пренесе и повери одређене послове из своје 

надлежности Извршном одбору или неком другом телу у организацији, 
верификује одлуке тих органа и тела, 

- разматра и одлучује и о свим другим питањима од заједничког интереса за СТСС, 
- у циљу ефикаснијег рада Скупштина може формирати своје комисије и друга 

радна тела, 
- одлучује о начину гласања на Скупштини. 
 

 
Члан 29. 

 
Скупштина бира председника из састава чланова Скупштине СТСС. 
Мандат председника Скупштинесе поклапа са мандатом Скупстине и траје (4) године. 
Скупштина бира потпредседника у истом мандату, који замењује председника у 

случају његове одсутности. 
Председник Скупштине се стара о извршењу одлука и закључака Скупштине и о 

остваривању дугорочних програма и планова рада који  
су утврђени на нивоу Скупштине. 

 
Члан 30. 

 
Председник и подпредседник Скупштине бирају се између кандидата које предлажу 

стонотениски клубови. 
Предлоге за кандидате за председника и подпредседника Скупштине се достављају 

СТС Србије најкасније седам дана пре одржавања Скупштине. 
 

Члан 31. 
 
Председник и подпредседник Скупштине бирају се тајним гласањем, а Скупштина 

може одлучити да се гласање врши и јавним путем. 
Пословником о раду Скупштине детаљно се регулише поступак кандидовања, 

консултација и избора (гласање) за председника   и подпредседника Скупштине. 
 

Надзорни одбор 
Члан 32. 

 
Надзорни одбор је самостални орган који се бира на Скупштини СТСС. Мандат 

чланова Надзорног одбора траје 4 године. 
Надзорни одбор има 3 члана, председника и два члана. 
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Чланови Надзорног одбора не могу бити делегати Скупштине нити других органа и 
тела СТСС. 

Надзорни одбор ради по сопственој иницијативи, на захтев Скупштине, Извршног 
одбора, државних органа или било које чланице СТСС. 

Надзорни одбор свој налаз и предлог мера подноси Скупштини СТСС преко 
Извршног одбора. 

За свој рад Надзорни одбор одговоран је Скупштини СТСС. 
 

Члан 33. 
 

Надзорни одбор врши надзор законитости примене Статута и других нормативних 
аката СТСС, врши надзор у вези са прибављањем, коришћењем и располагањем 
финансијских средстава СТСС, као и целокупног материјално финансијског пословања 
СТСС. 

 
Извршни одбор 

Члан 34. 
 

Извршни одбор СТСС је оперативно тело Скупштине које у интересу 
рационализације и ефикасности у раду, реализује планске, радне, пословне, стручне и текуће 
задатке.  

 
Члан 35. 

 
Извршни одбор броји  9 чланова.  
 

Члан 36. 
 

Скупштина бира Председника СТСС са мандатом од четири године. Председник 
СТСС је истовремено и Председник Извршног одбора СТСС. 

Кандидати за Председника СТСС су дужни да доставе предлог Програма рада Савеза 
Извршном одбору најкасније седам дана пре одржавања Скупштине, који за Скупштину 
утврђује листу кандидата.  

 
Члан 37. 

 
Извршни одбор чини 9 (девет) чланова и то: 
 
1 члан   Председник СТСС 
3 члана  лица која именује Председник СТСС  
4 члана  Председници Регионалних савеза или лица која они овласте 
1 члан   представник тренера и играча, кога предлаже Стручни савет 
 
Мандат чланова Извршног одбора траје четири године. 
 

Члан 38. 
 

Извршни одбор је надлежан да: 
- припрема предлоге и предузима мере за остваривање усвојене политике, програма 

и планова рада Скупштине и свог плана рада, 
- спроводи одлуке и закључке Скупштине и даје смернице за рад својих органа, 
- припрема материјале за седнице Скупштине СТСС, 
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- утврђује предлог Статута и осталих општих аката из члана 28. овог Статута, као и 
предлоге за њихове измене и допуне, 

- стара се о обезбеђивању финансијских средстава СТСС, 
- доноси одлуке у вези остваривања финансијског плана о коришћењу финансијских 

средстава СТСС у складу са финансијским планом, 
- именује председнике и формира састав својих радних тела, 
- именује и разрешава селекторе мушке и женске стонотениске репрезентације 

Србије на нивоу свих селекција, 
- утврдјује календар такмицења 
- усваја систематизацију послова и радних задатака у оквиру службе СТСС и 

утврђује критеријуме и поступак избора радника на те послове, 
- разматра и усваја извештаје о раду својих тела, 
- доноси Пословник о свом раду и радним телима које именује, 
- одлучује у другом степену о одлукама дисциплинског судије СТСС, 
- утврђује предлог за награде и признања, 
- доноси одлуке о висини накнаде за путне трошкове и дневнице у складу са 

Законом, 
- обавља и друге послове који нису искључива надлежност Скупштине, а на основу 

овог Статута и налога Скупштине СТСС и за свој рад Извршни одбор је одговоран 
Скупштини СТСС. 

 
Члан 39. 

 
Извршни одбор ради у седницама за чији је правоваљани рад потребно присуство 

већине чланова Извршног одбора. 
Извршни одбор доноси одлуке већином гласова присутних цланова. 
Седнице Извршног одбора се заказују према потреби. 
Извршним одбором руководи председник СТСС, а у његовом одсуству лице које он 

овласти. 
Начин рада и организација Извршног одбора, деловање и организација његових 

органа, дефинишу се Пословником о раду Извршног одбора и посебном одлуком Извршног 
одбора. 

Пословиком о раду Извршног одбора прецизније се регулишу ресори рада и задужења 
по ресорима као што су: организација и спровођење такмичења, развој и пропагирање 
стонотениског спорта у Републици, организациона и нормативна питања, финансијска и 
материјална средства Савеза, питање стручног рада тренера и судија, административно 
техничка питања, питања маркетинга и организације спортских приредби и друга. 

Извршни одбор ради обављања својих функција образује сталне и повремене органе и 
тела из круга својих чланова и других стонотениских радника. 

Органи Извршног одбора су: Такмичарска комисија, Регистрациона комисија, 
Стручни савет, Комисије за пропаганду и маркетинг и друге. 

Мандат чланова органа и радних тела чланова Извршног одбора поклапа се са 
мандатом Извршног одбора, а његов делокруг рада и организација одређује се посебном 
одлуком Извршног одбора. 

 
Члан 40. 

 
Председник СТСС представља и заступа Савез. Има депонован потпис код пословне 

банке као наредбодавац за извршење усвојеног финансијског плана. 
Председник СТСС заказује и председава седницама Извршног одбора, координира и 

усклађује рад органа и радних тела Извршног одбора, као и Генералног секретара СТСС. 
 

Дисциплински судија 
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Члан 41. 
 

Дисциплински судија је самостални орган, кога бира Скупстина СТСС, а мандат му 
траје 4(четири) године. Дисциплински судија је првостепени Дисциплински орган и он 
обавља своју дужност у складу са одредбама Дисциплинског правилника СТСС и других 
општих аката СТСС . Дисциплински судија је Дипломирани правник. 

 
Генерални секретар 

Члан 42. 
 

Генералног секретара СТСС именује извршни одбор са мандатом од четири године. 
Генерални секретар је руководилац канцеларије СТСС. 
Генерални секретар организује, припрема материјале, предлаже одлуке и закључке за 

седнице Извршног одбора и Скупштине СТСС, као и њихових радних тела. Стара се о 
оперативном спровођењу усвојених одлука и закључака у СТСС. 

Депонент је потписа код пословне банке и заступа СТСС. 
Координира рад између Извршног одбора и његових органа и тела и обавља 

координацију у комуникацији свих органа СТСС и чланица у функцији спровођења програма 
и планова рада Савеза. 

Обавља све послове и задатке који су одређени овим Статутом и другим општим 
актима, а које му повери Скупштина и Извршни одбор СТСС. 

За свој рад одговара Извршном одбору. 
 
 
 

V  СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 43. 
 

Средства за рад СТСС обезбеђују се: 
- из буџета Републике, 
- из уступљењих средстава друштвено политичких заједница, 
- од чланарине чланица СТСС, 
- од котизације-пријавнине учесника спортских такмичења, 
- од спонзора и донатора, 
- од прикупљених средстава за регистрацију клубова и играча, 
- од реализације годишњих и вишегодишњих уговора закључених са 

организацијама о финансирању делатности СТСС, 
- из других извора који се могу појавити у току рада Савеза. 

 
Члан 44. 

 
Ради стицања материјалних средстава неопходних да би се остварили циљеви и 

задаци СТСС, Савез може да обавља привредне и друге делатности у складу са Законом и 
другим прописима који регулишу ту материју, а према номенклатури делатности у области: 
туризма, занатства, осигурања, угоститељства, игара на срећу, рекламе и пропаганде, 
комерцијалних послова, послова услуга, културе, уметности, информатике, издаваштва, 
физичке културе и спорта. 

У обављању привредне и друге делатности СТСС заступа председник Извршног 
одбора, генерални секретар Савеза и један члан Извршног одбора кога Извршни одбор 
овласти. 

 
Јавност рада 
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Члан 45. 
 

Рад СТСС заснива се на начелима потпуне јавности. 
Обавештење јавности и информисање удружених чланица остварује се коришћењем: 

сталних конференција за штампу, интерних билтена, гласила СТСС, часописа, дописима, 
писаним информацијама, извештајима и другим материјалима Савеза, непосредно или преко 
средстава јавних медија. 

 
Члан 46. 

 
Искључивање јавности у раду СТСС је једино могуће када се разматрају питања која 

представљају пословну тајну о чему одлучује орган који разматра та питања и која их 
проглашава за пословну тајну. 

 
 

 
VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 47. 

 
Чланство у СТСС престаје иступањем, брисањем или искључењем. 
Чланица СТСС може иступити само ако је одлуку о иступању донео највиши орган 

чланице и о томе писмено обавестио Скупштину СТСС, уз навођење разлога за своје 
иступање. 

Чланица СТСС може бити брисана из чланства СТСС уколико је дошло до правног 
престанка постојања чланице. 

Чланица може бити искључена из чланства СТСС уколико не спроводи овај Статут и 
друга акта у дужем временском периоду или драстично нарушава односе у СТСС и међу 
њеним чланицама. 

Одлуку о иступању, брисању или искључењу доноси Скупштина СТСС. 
 

Члан 48. 
 

СТСС може престати са радом уколико се стекну услови предвиђени Законом или се 
за то изјасни двотрећинска већина од укупног броја клубова на територији Републике 
Србије. 

Одлуку о престанку рада СТСС доноси Скупштина СТСС. 
По правоснажности одлуке о престанку рада СТСС имовина и средства Савеза 

прелази у власништво чланица удружених у СТСС подељена на делове сразмерно ономе што 
су чланице претходно унеле приликом оснивања СТСС. 

 
Члан 49. 

 
У року од 30 дана од дана усвајања овог Статута извршиће се конституисање органа и 

тела СТСС. 
У року од 90 дана од дана усвајања овог Статута донеће се акта наведена у члану 

28.овог Статута. 
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Члан 50. 
 

Измене и допуне овог Статута вршиће се на исти начин и по истом поступку 
утврђеном за његово доношење. 

Тумачење овог Статута даје Скупштина СТСС. 
 

Члан 51. 
 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут СТСС усвојен 1999. godine. 
Овај Статут ступа на снагу осам дана од дана објављивања. 
 
 
 
 

Председник Скупштине                      
стонотениског Савеза Србије  

    
  

СТАНКОВИЋ Славиша   
       

  


