
Записник 
Са седнице Скупштине СТСВ одржане 28.12.2020. електронским путем (електронском 
поштом) 

Скупштину Стонотениског савеза Војводине чини 69 чланова, до истека предвиђеног 
рока за изјашњавање клубова изјаснило се 58 чланова Скупштине СТСВ те је испуњен 
услов већине (кворум) за доношење одлука.  

Члановима Скупштине је достављено упутство по којем су зе изјашњавали по 
предложеним тачкама Дневног реда гласањем ЗА – ПРОТИВ – УЗДРЖАН. 

Материјал за Скупштину достављен је свим члановима и објављен је на званичној 
интернет презентацији Стонотениског савеза Војводине.  

 

Предложен је следећи: 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање измена и допуна Пословника о раду Скупштине СТСВ 
2. Усвајање записника са последње одржане Скупштине СТСВ  
3. Усвајање извештаја о раду СТСВ у протеклом периоду  
4. Усвајање извештаја Надзорног одбора СТСВ  
5. Усвајање финансијског извештаја за 2019.  
6. Информација о расподели лоптица клубовима 

 

 

Тачка 1.  

Чланови Скупштине СТСВ су гласали на следећи начин: 58 чланова се изјаснило ЗА, 
није било против и уздражаних.  

Усвојена је следећа одлука „Усвајају се измене и допуне пословника о раду 
Скупштине СТСВ“ 

Тачка 2.  

Чланови Скупштине СТСВ су гласали на следећи начин: 58 чланова се изјаснило ЗА, 
није било против и уздражаних.  

Усвојена је следећа одлука „Усваја се записник са последње седнице Скупштине“ 

 

 



Тачка 3. 

Чланови Скупштине СТСВ су гласали на следећи начин: 58 чланова се изјаснило ЗА, 
није било против и уздражаних.  

Усвојена је следећа одлука „Усваја се извештај о раду СТСВ у протеклом периоду“ 

Тачка 4. 

Чланови Скупштине СТСВ су гласали на следећи начин: 58 чланова се изјаснило ЗА, 
није било против и уздражаних.  

Усвојена је следећа одлука „Усваја се извештај надзорног одбора СТСВ“ 

Тачка 5. 

Чланови Скупштине СТСВ су гласали на следећи начин: 58 чланова се изјаснило ЗА, 
није било против и уздражаних.  

Усвојена је следећа одлука „Усваја се финансијски извештај СТСВ за 2019.“ 

Тачка 6. 

Клубови су информисани о начину преузимања такмичарских и тренинг лоптица. 

 

 

Записничар                                                                                 Председник Скупштине СТСВ  

 

____________________         _____________________ 
Петровић Мирјана          Ненад Ђукић  

 

 


