
ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ ЗВАЊА, ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И 

ОДГОВОРНОСТИМА СТОНОТЕНИСКИХ СУДИЈА РСТСН 

 

ЧЛАН 1. 

Овим Правилником утврђују се основни принципи судијске организације. Овај Правилник 

се примењује унутар РСТСН.  

 

ИСПИТ И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТОНОТЕНИСКИХ СУДИЈА 

ЧЛАН 2. 

Звање стонотениског судије стиче се одговарајућим испитом. Испиту може приступити 

сваки пунолетни грађанин Републике Србије који имају мајмање  18 година, чије 

здравствено стање задовољава психофизичке услове потребне за стицање звања 

стонотениског судије. Испиту не може приступити лице: 

 

- које је осуђено правоснажном одлуком надлежног суда 

-које нема сва грађанска права 

-које је одлуком надлежног дисциплинског ограна дисквалификовано као спортиста и 

радник 

ЧЛАН 3. 

Лиценцирање судија је исто као и полагање теоретског судијског испита и оно се обавља 

на сваке две године.  

ЧЛАН 4. 

Полагање испита за звање стонотениских судија и националних стонотениских судија 

организије Судијска комисија РСТСН, као и предтест за звање међународног судије.  

ЧЛАН 5. 

Семинари за стонотениске судије се организују два пута годишње и обухватају предавања 

из правила стоног тениса, као и прописа за међународна такмичења. Све се поткрепљује и 

практичним примерима које предавачи користе како би едукација судија на семинарима 

била што успешнија.  

 

 



ЧЛАН 6. 

Испитна комисија за стицање звања мора садржати најмање 2 члана Судијске комисије, 

који се старају да тестирање или лиценцирање протиче уредно и према одредбама 

Правилника.  

ЧЛАН 7. 

Полагање испита је јавно.  

ЧЛАН 8. 

Испит за стицање звања судије је теоретски. Он се полаже писменим путем, попуњавањем 

одговарајућег теста, а обухвата правила стоног тениса и прописе за међународна 

такмичења.  Теоретски део испита је елиминаторан.  

ЧЛАН 9. 

Сматра се да онај кандидат који одустане у току полагања испита није положио испит. У том 

случају такса за трошкове полагања испита му се не враћа. Кандидат који није положио 

испит има право да исти полаже већ у наредном року, не пре истека 6 месеци од датума 

полагања.  

ЧЛАН 10. 

Након окончања судијског испита, Судијска комисија у року од 7 дана на сајту РСТСН у 

одељку СУДИЈЕ обавештава кандидате о исходу испита, тј. о томе ко је, а ко не, положио 

испит и стекао одговарајуће звање.  

 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА СУДИЈА 

ЧЛАН 11. 

Стонотениске судије, према стеченом звању, распоређују се у следеће категорије: 

-стонотениски судија 

-национални стонотениски судија 

-национални врховни стонотениски судија 

-међународни стонотениски судија 

-међународни стонотениски судија BB(blue badge, елитна група) 

-међународни врховни судија(referee) 

 



ЧЛАН 12. 

Стонотениски судија може полагати само за једну вишу категорију.  

ЧЛАН 13. 

Да би стекао право на полагање испита за вишу категорију, стонотениски судија мора 

испунити одређене услове: да одсуди одређен број утакмица, проведе одређено време у 

својој категорији и да добије сагласност Судијске комисије РСТСН. 

 

 

СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАЦИОНАЛНОГ СТОНОТЕНИСКОГ СУДИЈЕ 

ЧЛАН 14. 

Да би стекао услов да полаже за звање националног стонотениског судије, кандидат мора 

испунити следеће услове:  

-да је као стонотениски судија остварио најмање две године судијског стажа 

-да је показао примеран однос према обавезама и звању које носи 

С изузетком, Судијска комисија РСТСН може умањити временски рок полагања за виши 

ранг уколико установи да је стонотениски судија показао изузетне способности у суђењу и 

познавању правила и прописа стоног тениса. 

ЧЛАН 15. 

Испит за звање националног стонотениског судије полаже се писмено пред минимум 2 

супервизора који уједно припадају Судијској комисији. 

ЧЛАН 16. 

Испит за националног стонотениског судију обухвата правила стоног тениса и прописе за 

међународна такмичења.  

 

 

 

 

 

 



 

СТИЦАЊЕ ЗВАЊА МЕЂУНАРОДНОГ СТОНОТЕНИСКОГ СУДИЈЕ 

ЧЛАН 17. 

Звање међународног судије стиче се успешно положеним испитом који верификује 

међународна стонотениска федерација (ITTF). 

ЧЛАН 18. 

Да би национални судија могао бити предложен као кандидат за стицање звања 

међународног судије, мора испуњавати следеће услове:  

-да је био активан у својој организацији и стекао 2 године судијског стажа као национални 

судија  

- да говори енглески језик(испит се полаже на енглеском језику) 

 

СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАЦИОНАЛНОГ ВРХОВНОГ СУДИЈЕ  

ЧЛАН 19. 

 Да би стонотениски судија могао бити предложен за националног врховног стонотениског 

судију, мора испуњавати следеће услове: 

‐да је међународни стонотениски судија најмање четри године 

‐да је судио најмање пет међународних стонотениских првенстава 

‐да је судио било светско или европско стонотениско првенство (регуларно или 

инвалидско)  

‐да познаје рад на рачунару и поседује знање енглеског језика. 

-да успешно заврши едукативни програм који садржи правила стоног тениса, као и правила 

за врховне судије 

Звање националног стонотениског врховног судије додељује Комисија за судије РСТСН  на 

основу горе наведених релевантних чињеница. 

ЛИСТЕ СУДИЈА 

ЧЛАН 20. 

За сваку такмичарску сезону саставља се листа судија за суђење утакмица одређеног ранга 

такмичења. 



Стонотениски судија долази по правилу на листу за суђење утакмица оног ранга коју 

категорију је стекао, а изузетно у случају када се утврди да је напредовао до тог нивоа да 

може судити утакмице изнад његовог ранга. 

Судија неће бити уврштен на листу за суђење утакмица свог ранга у случају: 

 ‐да нема лиценцу, 

‐да није подмирио своје обавезе према судијској комисији (плаћена чланарина) 

 ‐да је последњих годину дана био дисциплински кажњаван 

 ‐да из личних разлога није у могућности да суди на такмичењима 

 

ДЕЛЕГИРАЊЕ СУДИЈА 

ЧЛАН 21. 

За сваку јавну утакмицу или такмичење делегира се најмање један судија. За утакмице 

Супер и Прве лиге делегира се пар судија. Уколико су обе судије национални, тада један 

судија мора бити са стране. 

Међународне судије су у обавези да се пријаве Судијској комисији РСТСН за учешће на 

међународним турнирима, а затим ће Судијска комисија списак делегираних проследити 

Судијској комисији СТСС. Судијска комисија РСТСН има обавезу да заинтересованим 

међународним судијама из своје организације достави електронски доказ о томе да је 

њихова пријава за одређени међународни турнир прослеђена Судијској комисији СТСС.  

ЧЛАН 22. 

Судија не може водити утакмицу или судити на такмичењу ако га за то није делегирала 

надлежна Комисија за судије. Изузено у случају више силе односно недоласка делегираног 

судије, може се одредити да утакмицу или такмичење суди неко од присутних 

лиценцираних стонотениских судија. 

ЧЛАН 23. 

Приликом делегирања судија, Комисија се мора придржавати категоризације и листе 

судија, поштујући принцип да се према степену такмичења одређују судије одговарајуће 

категорије, с тим што судије више категорије могу судити и све утакмице које суде судије 

ниже категорије. Судије нижих категорија могу судити утакмице вишег ранга само са 

посебном дозволом Судијске комисије РСТСН. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СУДИЈА 



ЧЛАН 24. 

О стручном усавршавању судија брине Судијска комисија РСТСН. Судије се стручно 

усавршавају: 

‐на стручним састанцима 

‐провером теоретске спремности 

‐учествовањем на значајним стонотениским такмичењима. 

ЧЛАН 25. 

Стручни састанци организују се за све судије који живе на одређеним подручју. На њима се 

детаљно обрађују питања из теорије и праксе, евентуалне измене правила стоног тениса и 

прописа за међународна такмчења, утврђују се критеријуми суђења и расправља се о свим 

актуелним питањима стоног тениса а обавезна су за све судије. Састанци се организују пред 

почетак такмичарске сезоне. Стручни састанци одржавају се два пута годишње. 

ЧЛАН 26. 

Провера теоретске спремности обавезна је за све судије. Судија који не задовољи на 

провери теоретске спремности не може бити уврштен у листу судија за суђење утакмица 

оног степена који би одговарао његовој категорији. 

 

СУЂЕЊЕ УТАКМИЦА 

ЧЛАН 27. 

Судија мора доћи у дворану најмање 30 минута пре почетка утакмице. 

ЧЛАН 28. 

Судија је дужан да пре почетка сусрета обави све радње предвиђене прописима за 

стонотениска такмичења и пропозицијама такмичења за текућу сезону. Судија мора 

показати судијску легитимацију на захтев представника екипа. 

 

ЧЛАН 29. 

Судијска комисија доноси одлуку о изузећу судија у случају да:                           

‐треба да суди у рангу такмичења у коме учествује екипа или чланови из његовог клуба 

‐постоји валидна и разложна писмена одлука управе клуба за његово изузеће 

ЧЛАН 30. 



Судијска комисија може да донесе забрану суђења за судију који је добио лошу оцену или 

учинио прекршај током обављања дужности и то: 

-за меч који није одсудио у судијској униформи, судија ће се казнити казном од 6 месеци 

забране суђења 

-за неоправдану и унапред ненајављену немогућност да одсуди меч, судија ће се казнити 

казном од 12 месеци  

-уколико се утврди да меч није одсудио правилно и према Пропозицијама такмичења 6 

месеци, а код тежих, придружених прекршаја и до 12 месеци забране суђења 

-уколико међународни судија без знања Судијске комисије учествује на међународном 

такмичењу, казниће се суспензијом у трајању од 24 месеца забране суђења 

-уколико судија током меча физички или вербално нападне било ког играча, тренера или 

некога од присутних особа у сали, казниће се трајним губитком судијске лиценце.  

Међународне судије из РСТСН, су, према директивама ИТТФ, такође дужне да на 

такмичењима изван Србије достојанствено представљају своју државу, национални и 

територијални стонотениски савез. Свака злоупотреба учешћа на турнирима у сврхе које 

крше спортске и етичке норме за собом повлачи трајни губитак судијске лиценце.  

ЧЛАН 31. 

Током вођења дисциплинског поступка, валидан је сваки материјални доказ који сведочи 

о пропустима у раду судије, као што је: записник с меча, фотографија или видео снимак, 

писмени извештај контролора суђења, допунски извештај судије и осталих актера 

конфликта (ако је затражен) итд.  

ЧЛАН 32. 

Судијска комисија РСТСН може одредити контролора суђења из редова својих чланова и он 

мора бити међународни судија. Контролор суђења подноси свој извештај Судијској 

комисији која доноси коначну одлуку.  

 

 

СУДИЈСКА ОПРЕМА 

ЧЛАН 33. 

Судија је дужан да суди у прописаној одећи и обући. Прописана одећа и обућа је: тегет сако, 

црне панталоне или сукња, светло плава кошуља, црвена кравата, црне чарапе, црне 

ципеле и црни каиш.  



Националне и међународне судије морају носити плочицу с именом и презименом на 

десном реверу сакоа. Међународне судије морају носити значку ИТТФ на левом реверу 

сакоа. 

ЧЛАН 34. 

За суђења на стонотениским такмичењима сваки судија мора имати следеће реквизите: 

хемиску оловку, нотес, штоперицу, жетон, црвене, жуте и беле картоне, мерач за мрежицу 

и остале реквизите предвиђене правилима ИТТФ‐а. 

 

СУДИЈСКЕ ТАКСЕ 

ЧЛАН 35. 

Судија има право да наплати судијску таксу чију висину сваке године одређује Управни 

одбор РСТСН на предлог Судијске комисије РСТСН. Висина судијске чланарине и полагања 

испита и лиценце одређује Судијска комисија РСТСН. 

 

СУДИЈСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

ЧЛАН 36. 

Сваки судија по положеном испиту добија судијску легитимацију која је уједно и бесплатна 

улазница за све стонотениске приредбе и такмичења у Републици Србији. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 37. 

За тумачење  одредаба овог Правилника надлежна је Судијска комисија РСТСН. 

Овај Правилник је усвојен на седници Управног одбора РСТСН одржаној у  

.............................................. а ступа на снагу одмах по усвајању. 

 

Судијска комисија РСТСН                                                                        УО РСТСН 

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

 

 

 


