
 
 

СМЕРНИЦЕ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 НОРМАТИВНИХ АКАТА ФСС 

Наводимо Смернице за давање предлога за измене и допуне нормативних аката ФСС које би требало да Вам 
помогну у формулисању предлога за њихову измену и допуну како би исти могли бити на најсвеобухватнији 
и најадекватнији начин размотрени, обрађени и припремљени за Скупштину Фото савеза Србије. 

Као што знате, Скупштина на основу члана 26. Статута Фото савеза Србије, између осталог доноси Статут Фото 
савеза Србије, врши његове измене и допуне  и друга нормативна акта ФСС, а Управни одбор на основу својих 
овлашћења из члана 29. став 1. Статута ФСС саставља предлоге измена и допуна Статута и других 
нормативних аката. 

У наставку се дају основе јединствених методолошких правила за израду предлога који можете упутити 
Управном одбору за измену и допуну нормативних аката ФСС. 

Када се могу вршити измене и допуне нормативних аката ФСС и како треба да изгледа предлог за 
њихову измену и допуну? 

Предлог за измену и допуну нормативних аката треба да се састоји из два дела – текста предлога и његовог 
образложења. При предлагању измена и допуна нормативног акта потребно је да се позовете на његов члан 
који се мења или допуњује и да по могућству дате и текст предложене измене и/или допуне тог члана. 

Шта треба да садржи предлог за измене и допуне нормативног акта ФСС са образложењем који 
могу упутити чланови ФСС? 

Предлог за измену и допуну треба да садржи: 

- анализу и навођење уочених проблема који се желе решити предложеним изменама и допунама 
нормативног акта; 

- објашњење основних предлога и појединачних решења; 

- циљеве који се постижу предложеним изменама и допунама нормативног акта уз објашњење како ће 
управо измене и допуне које се предлажу допринети остварењу наведених циљева, односно 
елиминисању или умањењу уочених проблема; 

- на кога ће и како ће највероватније утицати предложена решења у нормативном акту; 

- по могућству процену потенцијалних финансијских ефеката предложених измена и допуна 
нормативног акта (на чланове ФСС, организацију ФСС); 

- да ли су позитивне последице доношења измена и допуна нормативног акта које предлажете веће од 
негативних последица, односно да ли оне оправдавају трошкове које оне могу произвести како за 
чланове ФСС, тако и за сам ФСС, као и које мере би требало предузети приликом примене тако 
измењеног и допуњеног нормативног акта да би се остварило оно што се предлагањем измена и допуна 
намерава; 

- да ли се тим предлозима подиже квалитет деловања чланова Фото савеза Србије и унапређује његов 
рад и др. 

Шта ако Ваш предлог за измену и допуну нормативног акта ФСС није у складу са Статутом? 

Ако Ваш предлог за измену и допуну нормативног акта није припремљен у складу са овим смерницама (на 
пример, нема образложење), Управни одбор може да затражи да га предлагач усклади, при чему ће навести у 
чему се састоји та неусклађеност и рок за усклађивање, па ако предлагач не изврши усклађивање у 
предвиђеном року са захтевом Управног одбора, сматраће се да је исти повучен. 

Коме се подноси предлог за измену и допуну нормативног акта ФСС? 

Предлоге за измену и допуну нормативног акта можете поднети у писаном облику Управном одбору Фото 
савеза Србије на адресу: Београд, Тимочка 18/I или у електронском облику на електронску адресу Фото савеза 
Србије predsednik@fotoss.org,  sekretar@fotoss.org или најкасније до 24. маја 2019. године. 

 

Београд, 14.05.2019.       Едо Иглич 

председник Скупштине ФСС 
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