
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  

О  ОРГАНИЗОВАЊУ И РАДУ СТОНОТЕНИСКИХ СУДИЈА  

РСТСН 

                                     

                                                                               ЧЛАН 1. 

Правилником о организовању и раду стонотениских судија РСТСНС утврђују се основна 

начела организовања и рада стонотениских судија, делокруг рада, задаци и надлежност 

органа у обављању судијских послова у РСТСН, ради остваривања заједничких циљева и 

задатака у области стоног тениса. 

ЧЛАН 2. 

Овај правилник уређује: сврху и циљеве организовања стонотениских судија, њихове 

послове и делатности, начин деловања и средства за рад судија, као и начин њиховог 

организовања у оквиру стонотениске организације.  

ЧЛАН 3. 

Управни одбор РСТСН именује председника судијске комисије и његова два члана на 

предлог председника судијске комисије РСТСН. Њихов мандат траје четри године и могу 

бити поново изабрани.  

ЧЛАН 4. 

Судијска комисија РСТСН се састоји од три члана, тј. председника и два члана, који свој рад 

обављају равноправно и тимски, у складу с унапред зацртаним програмским циљевима и 

задацима. 

ЧЛАН 5. 

У својој делатности, организовање стонотениских судија РСТСН врши се спровођењем 

одредби Статута РСТСН и одлука ИО РСТСН.  

 

          П Р А В А   И   Д У Ж Н О С Т И   С Т О Н О Т Е Н И С К И Х   С У Д И Ј А 

 

ЧЛАН 6. 



Стонотениски судија може постати сваки грађанин Републике Србије, уколико је навршио 

18 година старости и положио испит за стонотениског судију.  

 

ЧЛАН 7. 

Стонотениски судија не може бити или престаје бити особа: 

-према којој је изречена мера забране јавног наступања, за време трајање казне 

-која је осуђена правоснажном пресудом, на основу КЗ Републике Србије, док та казна траје  

-која је осуђена на губитак грађанских права, док та казна траје 

-која намерно блати углед Републике Србије 

-која у тренутку вршења судијске дужности физички угрози или прети било ком актеру меча, 

што за собом повлачи трајни губитак судијске лиценце и звања 

                                                                                                                                                                                  

ЧЛАН 8. 

Стонотениски судија поседује судијску легитимацију, која садржи: 

-фотографију стонотениског судије 

-његово име и презиме 

-категорију којој припада 

-печат РСТСН 

Остали битни подаци о судијама налазе се у бази података Судијске комисије РСТСН. 

Судијска легитимација коју издаје Судијска комисија РСТСН важећа је уз личну карту. Сваки 

делегирани судија је дужан да организатору такмичења пре меча покаже своју важећу 

легитимацију, било да је то од њега захтевано или не.  

                                                                               ЧЛАН 9. 

Стечено звање стонотениског судије је доживотно, осим уколико се не испуни неки од 

услова из члана 7, када се судији одузима лиценца. Право да суди судија стиче 

лиценцирањем, које се обавља на сваке две године. 

ЧЛАН 10. 

У обављању својих дужности стонотениске судије су независне. Судије доносе своје одлуке 

током сусрета, односно такмичења, у складу с правилима и прописима стоног тениса, али 

и пропозицијама такмичења на коме суде.  



ЧЛАН 11. 

Чланство стонотениског судије престаје његовим иступањем, брисањем или искључењем. 

Судија иступа из чланства својом слободном вољом, а своју одлуку саопштава писаним 

путем Судијској комисији РСТСН. Судијска комисија задржава право да из своје базе 

података уклони оне судије који своје обавезе које су регулисане овим Правилником не 

извршавају уредно. 

Искључује се члан који блати углед РСТСН, СТСС или је онемогућен, у складу с чланом 7 да 

буде стонотениски судија. Доношење одлуке о искључењу је у надлежности Судијске 

комисије РСТСН. Одлука о искључењу, која садржи и образложење, доставља се писмено.  

На одлуку о брисању, односно искључењу судије, брисани односно искључени члан има 

право жалбе УО РСТСН у року од 15 дана од дана уручења. По иступању, односно 

правоснажности одлуке о брисању или искључењу, стонотениски судија је дужан да врати 

своју легитимацију. 

ЧЛАН 12. 

Изузетак према одредбама претходног члана је да статус стонотениског судије не престаје 

ако члан није у могућности да извршава своје обавезе услед теже болести, војне службе 

или привременог боравка у иностранству или услед неког другог, оправданог разлога.  

 

СУДИЈСКА КОМИСИЈА РСТСН 

ЧЛАН 13. 

Судијска комисија РСТСН се формира на основу одредава члана 3. овог Правилника и ради 

у складу с овим правилником, али и у складу са Статутом СТСЦС и  одговарајућим одлукама 

УО РСТСН.  

                                                                                   ЧЛАН 14. 

Делокруг рада, задаци и надлежност Судијске комисије РСТСН су: 

-рад на образовању стонотениских судија, као и на њиховом стручном усавршавању и на 

верификовању програма за њихово образовање и тестирање 

-остваривање услова да стонотениске судије извршавају своје обавезе прописане 

правилима и прописима стоног тениса, као и пропозицијама такмичења, чиме доприносе 

унапређењу квалитета и регуларности стонотениског спорта 

-тумачење правила игре, прописа ИТТФ-а и других правилника за стонотениска такмичења, 

у делу који се односи на обавезе, права и дужности стонотениских судија 



-утврђивање листе судија за национална и међинародна такмичења за сваку такмичарску 

сезону 

-утврђивање предлога за корекције судијских такси и других судијских накнада 

-доношење одлуке о висини годишње судијске чланарине, као и одлучивање о коришћењу 

дела средстава прикупљених од чланарине и других извора финансирања рада Комисије 

-одређивање врховних судија и заменика на међународним такмичењима у земљи, као и 

на националним првенствима Супер и Прве лиге, као и на првенствима која се играју по 

турнирском систему 

-селекција међународних судија за одлазак на међународна такмичења водећи рачуна о 

равномерној заступљености свих међународних судија 

-вођење евиденције о свим судијама унутар РСТСН, класификованих по категоријама којој 

припадају 

-покретање дисциплинских поступака за немарно и несавесно вршење дужности 

стонотениског судије или за понашање које није у складу с понашањем члана стонотениске 

организације, као и за свако понашање које у етичком смислу нарушава спортске вредности 

-израда тестова и организовање лиценцирања и испита за звања по категоријама 

-за свој рад ,предсенику судијске комисије РСТСН, УО РСТСН може одредити одређену 

надокнаду. 

                                                                   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 15. 

У случајевима када решавање неких питања није регулисано овим Правилником, 

примењиваће се одговарајуће одредбе Статута РСТСН и других општих аката РСТСН.  

                                                                                    ЧЛАН 16. 

Измене и допуне овог Правилника врши УО РСТСН, уважавајући предлоге и примедбе 

Судијске комисије РСТСН.  

                                                                       ЧЛАН 17. 

Овај Правилник усвојен је на седници УО РСТСН дана .......................... а на снагу ступа одмах 

након усвајања. 

 

У...............................................                                                              УО  РСТСН 

                                                                                                         ................................................. 



 

                                                                                                                              

 


