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На основу члана 28. Став 1. aлинеја 2. Статута Стонотениског Савеза Србије, Скупштина 
Стонотениског Савеза Србије на својој седници одржаној 18. фебруара 2012. године усвојила је  
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 
СТОНОТЕНИСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
I. Опште одредбе 

 
Члан 1. 

Овим правилником утврђују се казне за дисциплинске преступе у стонотениском спорту Србије, 
као и поступак за кажњавање извршилаца дисциплинског преступа. 
 

Члан 2. 
Дисциплински преступ је повреда спортске дисциплине утврђена овим Правилником за које је 
предвиђена дисциплинска казна. 
 

Члан 3. 
Дисциплинско кажњавање има за циљ да превентивно делује на извршиоце дисциплинских 
пресупа, да развија добре другарске односе и да утврђује спортску дисциплину у стонотениском 
спорту.  
 

Члан 4. 
Дисциплински поступак води и казну изриче дисциплински судија или други орган одређен овим 
Правилником. 
 

Члан 5. 
За дисциплински преступ може се казнити само, ако је пре него што је учињен био прописом 
предвиђен и за њега била прописана казна. 
 

Члан 6. 
Дисциплински поступак може бити извршен чињењем и нечињењем. Дисциплински преступ је 
извршен када је извршилац чинио или био дужан да чини, а последица је наступила. 
 

Члан 7. 
Одредбе овог Правилника примењиваће се на сваког члана Стонотениског Савеза Србије , који и 
ван територије републике Србије изврши дисциплински преступ.  
 
II. Одговорност  
 
I кажњавање за дисциплински преступ  
 

Члан 8. 
За одговорност за дисциплински преступ дозвољен је нехат уколико прописом није одређено да ће 
се казнити само за умишљај. .  
 

Члан 9. 
За дисциплински преступ може бити одговоран:- играч,- спортски радник,- стонотениска 
организација.  
 

 
 



Члан 10. 
За дисциплински преступ стонотениске организације одговара и стонотениски радник у тој 
организацији, ако је до извршења преступа дошло његовом радњом или његовим пропустом.  
 

Члан 11. 
Није дисциплински преступ она радња која је извршена у нужној одбрани или крајњој нужди. За 
дисциплински преступ није одговорно лице које је радњу учинило под утицајем силе, претње, 
принуде или стварне заблуде.  
 

Члан 12. 
Непознавање прописа којим је дисциплински преступ предвиђен не ослобађа одговорности 
извршиоца преступа.  
 

Члан 13. 
Подстрекач и помагач казниће се као да је дициплински преступ и сам учинио. Подстрекач и 
помагач неће се казнити ако дисциплински преступ није извршен.  
 

Члан 14. 
За покушај вршења дисциплинског преступа казниће се само ако је то прописом одређено. За 
покушај се може блаже казнити.  
 
III. Дисциплинске казне  
 

Члан 15. 
За дисциплинске преступе могу се изрећи следеће казне: 
а) играчима и стонотениским радницима  
1.   Забрана играња на одређено време у земљи,  
2. Забрана играња на одређени број утакмица, 
3. Забрана играња на одређено време у иностранство, 
4. Забрана вршења функције на одређено време, и  
5. Искључење из стонотениске организације.  
б) стонотениским организацијама 
1. Опомене, 
2. Забрана наступања на одређено време на утакмицама у земљи, 
3. Забрана наступања на одређени број утакмица, 
4. Забрана наступања на одређено време на утакмицама у иностранству 
5. Новчана казна, и  
6. Искључење стонотениске организације из Стонотениског Савеза Србије, само по одлуци 
Скупштине Стонотениског Савеза Србије. 
ц) Казна забрана играња, односно наступања и казна забране вршења функције не може се изрећи 
у дужем трајању од 36 месеци.  
Казна под тачком 2, 3, и 4, под б) може бити замењена делимично или у целости новчаном казном 
клуба. Временске казне и забране играња, односно наступања на одређени број утакмица, 
односиће се на првенствене, куп утакмице и играње за репрезентацију, што ће зависити од врсте и 
тежине преступа. Казна опомена може се изрећи за све учињене дисциплинске преступе 
предвиђене овим Правилником, уколико дисциплински орган у поступку утврди да је преступ 
остао у покушају или је дело учињено, али нису наступиле штетне последице, или постоје друге 
олакшавајуће околности, а по процени органа доношењем ове мере се постиже сврха кажњавања. 
Новчана казна не може бити мања од 2500,оо (две хиљаде петсотина ) динара, ни већа од 25.000,оо 
(двадесет и пет хиљада) динара,осим за преступе за којима је овим Правилником граница новчане 
казне посебно утврђена.  
 



Члан 16. 
Када се за одређени дисциплински преступ врши замена одређене врсте казне у смислу члана 15. 
под е), а везано за тачке 2, 3 и 4, под 3, узимаће се у обзир све околности које утичу да замена буде 
већа или мања (отежавајуће или олакшавајуће околности), а нарочито степен одговорности, 
побуде из које је преступ извршен, тежина последице, као и држање извршиоца после 
дисциплинског преступа. 
 

Члан 17. 
При одмеравању казне у случају поврата може се, уколико није друкчије одређено,изрећи строжа 
казна од прописане. Строжа казна не може прећи двоструку висину новчане или друге казне за тај 
преступ. Строжа казна не може се изрећи кад је од дана издржане казне па до поновног преступа 
протекло више од 2 (две) године.  
 

Члан 18. 
Ако је извршилац преступа једном радњом извршио више преступа, казна му се изриче по овом 
пропису који предвиђа строжу казну. Ако је извршилац дисциплинског преступа са више радњи 
извршио више преступа, а поступак се води пред једним дисциплинским судијом или другим 
органом, утврдиће се предходна казна за сваки преступ, па ће се изрећи јединствена казна која не 
може прећи двоструку висину најтеже утврђене казне.  
 

Члан 19. 
Дисциплински поступак не може се покренути кад протекне 6 (шест) месеци од дана када је 
преступ извршен. Решењем изречена дисциплинска казна не може се извршити кад протекне 6 
(шест) месеци од дана правоснажности тог решења. 
 

Члан 20. 
Застарелост се прекида сваком радњом надлежног стонотениског органа, предузетом ради гоњења 
за дисциплински преступ, односно ради извршавања дисциплинске казне озваниченог у виду 
писмене одлуке. Дисциплински поступак у сваком случају не може се покренути , а нити се може 
извршити дисциплинска казна кад истекне двоструко време одређено у члану 19. Овог 
Правилника после 12 (дванаест) месеци.  
 
IV. Дисциплински преступи 
 

1. Општи преступи 
 
Неспортско понашање 

 
Члан 21. 

Играч или стонотениски радник који се неспортски понаша према играчима, стонотениским 
радницима И гледаоцима, казниће се забраном играња или вршења функција до 6 (шест) месеци 
или забраном играња од 1 (једне) до 6 (шест) утакмица, уз истовремену новчану казну његовој 
организацији (клубу) од 2.500,оо до 10.000,оо динара.  
 
Физички напад  
 

Члан 22. 
Играч или стонотениски радник који физички нападне противничког или свог играча или 
стонотениског радника или гледаоца, казниће се забраном играња или вршења функције до 12 
(дванаест) месеци или забраном играња од 6 (шест) до 12 (дванаест) утакмица, уз истоветну 
новчану казну његове основне организације (клуба) од 5.000,оо до 25.000,оо динара. Ако се при 



вршењу преступа из предходног става нанесе тешка телесна повреда казниће се до двоструке 
висине казне из тачке 1. овог члана. За покушај, казна ће се одмерити према висини из члана 2. 
 
1. Увреда и клевета  
 

Члан 23. 
Играч или стонотениски радник који увреди, износи или преноси неистину о стонотениској 
организацији, играчима И стонотениским радницима, казниће се забраном играња, односно 
вршења функције до 6 (шест) месеци или забраном играња од 1 (једне) до 6 (шест) утакмица. Ако 
преступ из предходне тачке изврши стонотениска организација казниће е новчаном казном од 
2.500,оо до 10.000,оо динара.  
 
Врбовање 
 

Члан 24. 
Играч или стонотениски радник који наговара другог играча да уз било какву материјалну 
надокнаду или корист пређе у другу стонотениску организацију, казниће се забраном играња 
односно вршења функције до годину дана. Истом казном казниће се играч који прихвати понуду 
да за новац пређе у другу стонотениску организацију (клуб). Стонотениска организација која 
изврши преступ из тачке 1. Овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,оо до 10.000,оо 
динара. Наведени преступи узеће се у обзир ако се све дешава за време такмичења и учестовања у 
лигама, те такмичењима за ранг листу, а очито се негативно одражава на играче у питању - 
недовољним залагањем и показаним веома слабим играчким резултатима.  
 
Наговарање 
 

Члан 25. 
Играч или стонотениски радник који наговара играча да не игра према својим могућностима или 
да ради против интереса своје организације, казниће се забраном играња, односно вршења 
функције до годину дана или забраном играња од 6 (шест) до 12 (дванаест) утакмица. Истом 
казном казниће се и играч који поступи по наговору. Стонотениска организација која изврши 
преступ из тачке 1. Овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,оо до 10.000,оо динара. 
 

Члан 26. 
Стонотениска организација која поклања или обећањем поклона или неке друге користи наговара 
другу стонотениску организацију или њене играче да играју тако да то буде од интереса за неку од 
стонотениских организација у такмичењу, казниће се забраном наступања до 6 (шест) месеци. 
Истом казном или новчаном од 5.000,оо до 10.000,оо динара казниће се и стонотениска 
организација која прима или прихвати обећање поклона или друге користи. Играч или 
стонотениски радник који саучествује у вршењу преступа из предходних тачака овог члана 
казниће се забраном играња, односно вршења функција до 6 (шест) месеци. 
 

Члан 27. 
Играч или стонотениски радник који пријемом или обећањем поклона или неке користи наговара 
стонотениског радника да чини нешто противно прописима стонотениских организација, односно 
да не чини оно што је дужан чинити према прописима стонотениских организација,казниће се 
забраном играња, односно вршења функција до 6 (шест) месеци. Истом казном казниће се 
стонотениски радник који прима поклон, обећање поклона или неке користи за извршење 
преступа из предходне тачке.  
 
 
 



Отежавање доказивања у поступку 
 

Члан 28. 
Играч или стонотениски радник који лажно сведочи или на други начин отежа стонотениским 
органима утврђивање материјалне истине и спровођење поступка, казниће се забраном играња или 
вршења функције до 6 (шест) месеци. 
 
Неодазивање позиву 
 

Члан 29. 
Играч или стонотениски радник који се не одазове позиву стонотениског орана и то не оправда у 
року од 24 часа, казниће се опоменом, а у поновљено случају забраном играња, односно вршења 
функције до 6 (шест) месеци. 
 
Неизвршавања одлука 
 

Члан 30. 
Играч или стонотениски радник који не поступи по захтеву, одлуци или решењу стонотениских 
органа, казниће се забраном играња, односно вршења функције до 6 (шест) месеци у истовремену 
новчану казну његовог клуба од 2.500,оо до 5.000,оо динара. Ако преступ из предходне тачке 
изврши стонотениска организација казниће се забрано наступања од 6 (шест) месеци или 
новчаном казном од 5.000,оо до 15.000,оо динара. 
 
Обмањивање и довођење у заблуду 
 

Члан 31. 
Играч или стонотениски радник који са намером обмањује или доводи у заблуду стонотениско 
руководство у ма ком погледу казниће се забраном играња, односно вршења функције до 6 (шест) 
месеци. Стонотениска организација која врши преступ из предходне тачке казниће се забрано 
наступа до 6 (шест) месеци или новчаном казном од 10.000,оо динара.  
 
Несавестан рад  
 

Члан 32. 
Стонотениски радник који кршењем прописа или на други начин очигледно несавесно поступа у 
обављању поверених дужности казниће се забраном вршења сваке функције до 36 (тридесетшест) 
месеци.  
 
Прикривање 
 

Члан 33. 
Играч,стонотениски радник или стонотениска организација који сазнају за извршени 
дисциплински преступ, па га не пријаве или не покрену дисциплински поступак, казниће се 
забраном играња, односно вршења функције до 6 (шест) месеци или забраном играња од 6 (шест) 
до 12 (дванаест) утакмица, а стонотениска организација новчаном казном од 10.000,оо до 
25.000,оо динара. 
 
 
 
 
 
 



Подношење лажне пријаве 
 

Члан 34. 
Играч или стонотениски радник који поднесе неистиниту пријаву против играча, стонотениског 
радника или стонотениске организације казниће се забраном играња, односно вршења функције до 
6 (шест) месеци или забраном играња од 6 (шест) до 12 (дванаест) утакмица.  
 
Раздор у стонотениској организацији 
 

Члан 35. 
Играч или стонотениски радник који сеје раздор у стонотениској организацији казниће се 
забраном играња, односно вршења функције до 36 (тридесет шест) месеци.  
 
2. Преступи у вези са регистрацијом  
 

Члан 36. 
Играч који стонотениској организацији приликом регистрације да лажне податке или нетачне 
податке казниће се забраном играња до 1 (једне) године. Истом казном казниће се играч који 
уноси или преправља податке у стонотениској легитимацији. Стонотениски радник са чијом 
радњом се изврши неправилна регистрација казниће се забраном вршења функције до 1 (једне) 
године. 
 

Члан 37. 
Играч који се без исписнице региструје за нови клуб (ако регистрациони орган не озакони тај 
прелазак до тада) казниће се забраном играња до 6 (шест) месеци, а нова организација (клуб) за 
који је наступио и новчаном казном од 25.000,оо динара. 
 
Неправилна наступања  
 

Члан 38. 
Играч који наступи на јавној утакмици, а нема право наступања, казниће се забраном играња до 6 
(шест) месеци. Стонотениски радник који омогући наступање играча који није стекао право 
играња казниће се забраном вршења функција до 6 (шест) месеци. Основна стонотениска 
организација у којој наступи играч који нем право играња, казниће се новчаном казном од 
10.000,оо до 25.000,оо динара. 
 

Члан 39. 
Играч који наступи на јавној утакмици, а није лекарски прегледан или му је лекар забранио 
наступ, казниће се забраном играња од 2 (две) до 6 (шест) утакмица. Основна стонотениска 
организација која не организује здравствени преглед играча, казниће се новчаном казном до 
25.000,оо динара. 
 

Члан 40. 
Играч који наступи на утакмици, а налази се под суспензијом или под казном забране играња 
казниће е забраном играња од 2 (две) до 6 (шест) утакмица. Основна стонотениска организација у 
којој наступи такав играч казниће се забраном играња до 6 (шест) месеци или новчаном казном до 
25.000,оо динара.  
 

Члан 41. 
Основна стонотениска организација која одигра пријатељску утакмицу у земљи или у 
иностранству, а налази се под суспензијом или казном забране наступа, казниће се забраном 
наступања до 6 (шест) месеци И новчаном казном до 25.000,оо динара. Истом казном казниће се 



организација која наступи против стонотениске организације која се налази под суспензијом или 
казном, а знала је или је морала знати да се она нализи под суспензијом, односно казном. За 
преступ из предходниих ставова казниће се одговорни стонотениски радници забраном вршења 
функција до 1 (једне) године.  
 
3. Слаба организација утакмице и одустајање од такмичења  
 

Члан 42. 
Основна стонотениска организација која неоправдано изазове прекид утакмице казниће се 
забраном наступања до 6 (шест) месеци или новчано до 25.000,оо динара. Играч или стонотениски 
радник чијом кривицом утакмица буде прекинута казниће се забраном играња, односно вршења 
функције до 1 (једне) године или забраном играња од 6 (шест) до 12 (дванаест) утакмица. 
 

Члан 43. 
Основна стонотениска организација која не обезбеди потребне услове за нормално одвијање 
утакмице на свом терену казниће се новчаном казном до 10.000,оо динара, а у поновљеном случају 
забраном наступа на свом терену до 6 (шест) месеци или забраном наступања од 2 (две) до 6 
(шест) утакмица. Основна стонотениска организација која неоправдано не наступи на утакмици у 
такмичењу за које се пријавила казниће се новчаном казном од 10.000,оо до 25.000,оо динара. 
 

Члан 44. 
Основна стонотениска организација која према Правилнику о такмичењу Стонотениског савеза 
Србије, неоправдано одустане од даљег такмичења за које се пријавила, а има право у том рангу да 
учествује, казниће се забраном наступања до 1 (једне) године или новчаном казном од 10.000,оо до 
25.000,оо динара. 
 
4. Одбијање учешћа у репрезентацији 
 

Члан 45. 
Играч који на позив за припреме репрезентације од стране органа стонотениског Савеза одбије да 
дође на припреме репрезентације И то не оправда за 48 часова, казниће се забраном играња до 6 
(шест) месеци, а у поновљеном случају до 1 (једне) године. Играч који на позив органа за 
припреме репрезентације неоправдано закасни или неуредно долази у току припрема казниће се 
забраном играња до 2 (два) месеца. Играч који не наступи или напусти утакмицу репрезентације 
стонотениског савеза, а то не оправда, казниће се забраном играња до 1 (једне) године или 
забраном играња од 6 (шест) до 12 (дванаест) утакмица. Основна стонотениска организација која 
прави сметње играчу да наступи за репрезентацију или да се одазове позиву за припреме 
репрезентације казниће се новчаном казном од 5000,оо динара а у поновљеном случају, забраном 
наступања до 2 (два) месеца и новчаном казном од 10.000,оо динара. Стонотениски радник који 
изврши преступ из предходних ставова казниће се забраном вршења функција до 1 (једне) године.  
 
5. Преступи у вези са међународним такмичењима 
 

Члан 46. 
Основна стонотениска организација која отпутује на турнеју у иностранство без пријаве и 
одобрења Стонотениског савеза Србије казниће се забраном наступања у иностранству до 1 (једне) 
године И новчаном казном до 25.000,оо динара. Играч или стонотениски радник који учини 
преступ из предходног става казниће се забраном играња или вршења функције до 1 (једне) године 
или забраном играња од 6 (шест) до 12 (дванаест) утакмица. 
 
 
 



Члан 47. 
Основна стонотениска организација која наступи у иностранству па се не врати у року или у 
иностранству одигра утакмицу за коју није добила одобрења, а то доцније не оправда, казниће се 
забраном наступања у иностранству до 1 (једне) године И новчаном казном до 25.000,оо динара. 
Играч или стонотениски радник који врши преступ из предходног става казниће се забраном 
играња или вршења функције до 6 (шест) месеци или забраном играња од 2 (две) до 6 (шест) 
утакмица. 
 

Члан 48. 
Основна стонотениска организација која у иностранству поступа на штету угледа Републике 
Србије казниће се забраном наступања у иностранству до 1 (једне) године. 
 

Члан 49. 
Основна стонотениска организација која у иностранство поведе играча или стонотениског радника 
који се налази под суспензијом, односно казном, или играч који нема право наступа казниће се 
забраном наступања у иностранству до 1 (једне) године, а основна стонотениска организација 
новчаном казном до 25.000,оо динара. 
 

Члан 50. 
Основна стонотениска организација која изврши прекршај царинских И девизних прописа казниће 
се забраном наступања у иностранству до 1 (једне) године И новчаном казном до 25.000,оо динара. 
Играч или стонотениски радник који изврши преступ из предходног става казниће се забраном 
играња или вршења функције до 6 (шест) месеци или забраном играња од 6 (шест) до 12 (дванаест) 
утакмица. 
 

Члан 51. 
Основна стонотениска организација која у земљи одигра утакмицу са страном екипом без 
одобрења казниће се новчаном казном до 10.000,оо динара. Судија који суди утакмицу између 
домаће И стране екипе, а за ту утакмицу нема одобрење, казниће се забраном сваког суђења до 6 
(шест) месеци. 
 

Члан 52. 
Играч који наступи за инострану организацију или који одигра утакмицу са страном екипом у 
земљи или иностранству без одобрења, казниће се забраном сваког играња до 6 (шест) месеци у 
иностранству и земљи.  
 

Члан 53. 
Основна стонотениска организација која у одређеном року по повратку из иностранства, односно 
завршетку гостовања стране екипе у земљи, не поднесе у року од 15 (петнаест) дана извештај 
Стонотениском савезу Србије, казниће се новчаном казном до 5000,оо динара. 
 
6. Посебни преступи у вршењу судијске дужности 
 

Члан 54. 
Судија који у одређеном времену не дође да води утакмицу за коју је делегиран, а то не оправда, 
казниће се забраном суђења до 6 (шест) месеци. Судија који не води утакмицу за коју је делегиран, 
а то не оправда, казниће се забраном суђења до 6 (шест) месеци. 
 

Члан 55. 
Судија који утакмицу не суди одевен по прописима, казниће се забраном суђења до 6 (шест) 
месеци. 
 



Члан 56. 
Судија који приликом суђења крши правила игре и показује непознавање тих правила и других 
прописа, казниће се забраном суђења до 1 (једне) године. 
 

Члан 57. 
Судија који суди утакмицу у иностранству за коју није делегиран, казниће се забраном суђења до 
6 (шест) месеци, а који је делегиран , а не оде у иностранство, казниће се забраном суђења до 1 
(једне) године.  
 

Члан 58. 
Судија који у одређено време не поднесе извештај са утакмице коју је судио, казниће се забраном 
суђења до 6 (шест) месеци. 
 
7. Финансијско – материјални прописи 
 

Члан 59. 
Основна стонотениска организација која не плати одређене доприносе или утврђена давања 
стонотениским форумима до одређеног рока, казниће се новчаном казном до 10.000,оо динара. 
Стонотениски радник који изврши преступ из предходног ставе казниће се забраном вршења 
функције до 6 (шест) месеци.  
 
V. Дисциплински поступак 
 
1. Начела у поступку дисциплинског судије 
 

Члан 60. 
Дисциплински судија или други дисциплински орган који води поступак ради и решава на основу 
овог Правилника и других прописа Стонотениског савеза Србије. Дисциплински судија или други 
дисциплински орган који води поступак дужан је да утврди истините чињенице које су од 
важности за доношење законитог и правилног решења.Он је дужан дас а једнаком пажњом испита 
како околности које терете извршиоца преступа тако и околности које му служе за одбрану.  
 

Члан 61. 
Пре доношења решења извршилац преступа треба да буде саслушан о предмету због којег се 
против њега води поступак. Под саслушањем се подразумева и давање писмене изјаве. Ако уредно 
позван извршилац преступа одбије да у остављеном року дође на саслушање или не достави 
писмену изјаву, поступак ће се наставити и без саслушања, односно без изјаве извршиоца 
преступа. Под уредно позвани подразумева се достава позива за писмену изјаву на адресу 
стонотениске организације чији је члан извршилац преступа.  
 

Члан 62. 
У дисциплинском поступку дисциплински судија или други дисциплински орган оцењује доказ по 
слободном уверењу. Дисциплински судија или други дисциплински орган води поступак И доноси 
решење у оквиру своје надлежности. 
 

Члан 63. 
Дисциплински поступак се води са што мање трошкова и губитка времена за све учеснике у 
поступку, али тако да се прибави све што је потребно за правилно утврђивање чињеничног стања 
и доношења законитог и правилног решења. 
 
 
 



Члан 64. 
Против решења дисциплинског судије или другог дисциплинског органа може се изјавити жалба. 
Решење другостепеног органа је коначно. .  
 
2. Органи за вођење поступка 
 

Члан 65. 
Дисциплински поступак у првом степену води дисциплински судија или други дисциплински 
орган изабран на седници Скупштине Стонотениског савеза Србије. Дисциплински органи у 
Стонотениском савезу Србије су:  
1. Дисциплински судија 
2. Дисциплински судови или дисциплинске судије стонотениских организација  
 
Мандат дисциплинског органа траје 4 (четри) године.  
 
3. Надлежност  
 

Члан 66. 
Дисциплински судија Стонотениског савеза Србије решава у првом степену о свим 
дисциплинским преступима које изврше: 
* играчи, стонотениски радници и основне стонотениске организације на такмичењима које 
организује Стонотениски савез Србије, 
* играчи, стонотениски радници и основне стонотениске организације на међурепубличким 
такмичењима, као И међународним такмичењима, уколико су клубови из Републике Србије, 
* основне и стручне стонотениске организације у вршењу обавеза према Стонотениском савезу 
србије, 
* стонотениски радници Стонотениског савеза Србије, и 
* у другим случајевима утврђени прописима. 
 

Члан 67. 
Извршни одбор Стонотениског савеза Србије решава у другом степену на изјављене жалбе против 
одлука дисциплинског судије Стонотениског савеза Србије. 
 

Члан 68. 
Дисциплински судија шире теротирајлне организације – савеза, може да преузме дисциплински 
предмет од дисциплинског органа уже територијалне организације и реши га. Дисциплински орган 
може у оправданим случајевима уступити свој предмет дисциплинском органу уже територијалне 
организације – савеза. 
 

Члан 69. 
Сукоб надлежности између дисциплинских органа решава дисциплински орган вишег степена. 
Против решења којим је расправљен сукоб надлежности може се изјавити жалба надлежном 
органу Стонотениског савеза Србије. 
 

Члан 70. 
Дисциплински орган изузеће се из дисциплинског поступка кад постоје околности које могу 
изазвати оправдану сумњу у његову објективну пристрасност. Изузеће се од одлучивања лица која 
су одлучивањем учествовала у поступку за доношење првостепеног решења.  
 
 
 
 



4. Покретање и ток поступка 
 

Члан 71. 
Дисциплински поступак може се покренути предлогом:- играча, стонотениског радника, - 
стонотениске организације или њеног органа,- по сопственој иницијативи дисциплинског судије 
или другог дисциплинског органа. 
 

Члан 72. 
Предлог се саставља писмено или усмено на записник, а подноси се надлежном дисциплинском 
судији или другом дисциплинском органу. Уколико је предлог поднет не надлежном органу, овај 
је дужан да га одмах достави надлежном дисциплинском судији, односно другом дисциплинско 
органу. 
 

Члан 73. 
Пре покретања поступка дисциплински судија или други дисциплински орган ће утврдити своју 
надлежност и благовременост предлога за покретање дисциплинског поступка. Кад утврди своју 
надлежност и благовременост пријаве – предлога, дисциплински судија решењем покреће 
дисциплински поступак, ако утврди постојање основане сумње да је извршен дисциплински 
преступ.  
 

Члан 74. 
Пошто утврди своју надлежност и решењем покрене дисциплински поступак, дисциплински 
судија или други дисциплински орган одређује које ће се радње у поступку извести и којим 
доказним средствима , цени и друге предлоге и изјаве дате у поступку, а ради утврђивања 
материјалне истине (којим редом и у ком року, да ли спровести расправу или не, извршити 
саслушања, суочења или само узети изјаве итд.). Покретање и ток поступка у економисању 
временом, одређује дисциплински судија према околностима појединог случаја, а према поднетим 
доказима, те уколико утврди право чињенично стање, може и без посебног покретања донети 
решење о казни. У образложењу решења то се мора навести. 
 

Члан 75. 
Дисциплински поступак спроводи се брзо И кратко, али тако да се тиме не омета доношење 
правилног решења у дисциплинском поступку. Доказивање ће е ограничити на чињеницама које 
су битне за утврђивање материјалне истине. 
 

Члан 76. 
У дисциплинском поступку саслушавања извршиоца преступа, сведока и прибављање осталих 
доказних средстава води дисциплински судија или други дисциплински орган када то није 
достављено у извештајима са такмичења или другом облику (записничка примедба, кратка пријава 
о случају и сл.). Прибављање доказа врши се преко замољених стонотениских органа и 
организација. 
 

Члан 77. 
Када се ради о сложеној ствари и када су потребна стручна објашњења, дисциплински судија или 
други орган може позвати стонотениске стручњаке ради оцене и давања мишљења. 
 

Члан 78. 
Извршилац дисциплинског преступа има право и обавезу да о свом трошку буде позван и 
учествује у поступку ради заштите својих права и интереса кад то изричито захтева, али у року 
који је везан за окончање поступка предвиђен овим Правилником. 
 
 



Члан 79. 
О појединим радњама које се предузимају у току саслушања саставља се записник. У записник се 
уноси битна садржина предузете радње. Записник потписује службено лице које води поступак, 
саслушано лице (извршилац преступа или сведок) И записничар.  
 
5. Суспензија 
 

Члан 80. 
Играч, стонотениски радник и основна стонотениска организација суспендоваће се ако иврше 
дисциплински преступ који је по својој садржини такав да би било штетно за интересе 
стонотениског спорта да И даље продуже са активношћу у стонотениском спорту.  
 

Члан 81. 
Суспензија може бити:- Аутоматска или- По одлуци дисциплински судија или други 
дисциплински орган или на то овлашћеног стонотениског органа. 
 

Члан 82. 
Аутоматска суспензија наступа:- кад играч или стонотениски радник буде искључен са јавне 
утакмице или из редова стонотениског форума,- кад играч или стонотениски радник неоправдано 
одбије да дође на саслушање или да да изјаву овлашћеном стонотениском раднику или 
стонотениском органу или кад не поднесе утврђене извештаје у вршењу својих дужности,- кад 
играч не дође на припреме или наступ за репрезентацију,- кад судија не дође да суди утакмицу за 
коју је делегиран, а о својој спречености у остављеном року писмено не обавести стонотениски 
орган који га делегира,- кад је против играча или стонотениског радника покренут кривични 
поступак,- кад стонотениска организациј неоправдано напусти терен – игру и изазове прекид . 
утакмице,- кад стонотениска организација не плати финасиске обавезе или не изврши 
правоснажно изречену казну,- кад играч или стонотениски радник не врати стонотениску опрему и 
реквизите који се не третирају као потрошни материал, и - у другим случајевима предвиђеним 
прописима. О аутоматској суспензији одређеног лица или организације треба одмах известити 
надлежне такмичарске или друге органе. О аутоматској суспензији треба да буде извештен 
надлежни орган, а то треба да учине судије, официјелни предствник основне организације или 
савеза. 
 

Члан 83. 
Суспензија на основу одлуке дисциплинског судије може се изрећи у свим случајевима када је за 
извршени прекршај предвиђена тежа казна или се омета, отежава наложено извршење неке обавезе 
у току вођења поступка.  
 

Члан 84. 
Суспензија може трајати 30 (тридесет) дана. Дисциплински судија уз сагласност другостепеног 
дисциплинског органа може продужити суспензију за још 30 (тридесет) дана у колико то посебне 
околонсти захтевају. Истеком рокова у предходном ставу престаје суспензија. Дисциплински 
судија може, решењем на захтев играча, стонотениског радника или стонотениске организације, 
донети одлуку И о скидању суспензије, у колико нађе да се поступак може окончати И без 
суспензије доношењем решења. Ову одлуку на квалификационим И другим турнирима могу 
донети И органи унапред утврђени који руководе такмичењем на том турниру. Суспензија коју је 
изрекао овлашћени орган може он сам или у поступку надлежни дисциплински судија или други 
дисциплински орган скинути. Против ових одлука нема места жалби. 
 

Члан 85. 
Аутоматска суспензија услед покретања кривичног поступка траје до доношења правоснажне 
пресуде суда који води кривични поступак. 



Члан 86. 
Све време под суспензијом урачунава се у казну.  
 
6. Решење 
 

Члан 87. 
На основу чињеница утврђених у поступку надлежни дисциплински судија или други 
дисциплински орган доноси решење. Решење се доноси у писаном облику. Решење садржи:- 
Назив, име дисциплинског судије или другог дисциплинског органа који доноси решење, предмет 
поступка, изреку, образложење, упуство о жалби, као и број, датум, потпис и печат дисциплинског 
судије или другог дисциплинског органа, или надлежног органа и чијем је саставу и дисциплински 
орган. Решењем о дисциплинском преступу одлучује се и о трошковима поступка (трошкови 
органа за вођење поступка – дневнице, путни трошкови, хартија, дактилограф, поштански 
трошкови и др.).  
 

Члан 88. 
У замени за временске, новчане казне и трошкови дисциплинског поступка падају на терет 
основне или друге стонотениске организације против чијег члана је вођен поступак или је кажњен 
за дисциплински преступ. 
 

Члан 89. 
Решење се доноси најдаље у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења пријаве, предлога за 
дисциплински преступ. У сложеним случајевима доношења решења може се продужити, али 
највише за следећих 30 (тридесет) дана. Уколико се у назначеним роковима не донесе решење, 
заинтересована страна може се обратити вишем надлежном органу са захтевом да он донесе 
решење. 
 

Члан 90. 
Решење се доставља најдаље за 3 (три) дана од дана доношења, извршиоцу преступа лично на 
његову адресу или преко његове организације,путем поште, а сходно одредбама Закона о општем 
управном поступку о достављању писма странкама у поступку. Решење се доставља и његовој 
основној организацији, затим органу за регистрацију те организације, такмичарској комисији, 
комесару лиге који спроводи такмичење у том рангу у којој је та основна организација и архиви 
организације коме припада дисциплински судија или други дисциплински орган који води 
поступак. Регистрационом органу, такмичарској комисији, комесару лиге и архиви решење се 
доставља тек пошто постане правоснажно и извршно. 
 

Члан 91. 
Против решења донетог у дисциплинском предмету може се изјавити жалба другостепеном 
дициплинском органу. Другостепени дисциплински органи су: извршни органи основних и 
стручних организација (извршни одбори, председништва, управни одбори и сл.) или други органи 
одређени Правилником или другим прописима надлежне стонотениске организације, а за 
Стонотениски савез Србије дисциплински судија. Другостепени дисциплински орган по 
предметима које доноси дисциплински судија Стонотениског савеза Србије је Извршни одбор 
Стонотениског савеза Србије. 
 

Члан 92. 
Жалбу могу поднети:- кажњени,- подносилац пријаве – предлога за покретање поступка,- основна 
стонотениска организација кажњеног и - заинтересовани органи и организације. 
 
 
 



Члан 93. 
Жалба се подноси у року од 8 (осам) дана од дана доставе решења.Жалба се предаје писмено или 
усмено на записник код дисциплинског судије или другог органа који је донео решење. Жалба 
изјављена писмено упућује се препорученом пошиљком путем поште дисциплинском судији или 
другом дисциплинском органу који је донео ожалбено решење. 
 

Члан 94. 
Неблаговремену и недопуштену жалбу одбациће решењем дисциплински судија или други 
дисциплински орган коме је жалба предате. Против решења о одбацивању неблаговремене и 
недопуштене жалбе може се изјавити жалба. 
 

Члан 95. 
Ако дисциплински судија који је донео решење о извршеном преступу усвоји у целини чињенице 
изнете у жалби може решење о преступу изменити. Против овог решења може се изјавити жалба. 
 

Члан 96. 
Кад дисциплински судија или други дисциплински орган који је донео решење, нађе да је поднета 
жалба благовремена и допуштена, а није новим решењем заменио раније решење, које се жалбом 
побија, дужан је без одлагања проследити жалбу другостепеном органу надлежном за решавање те 
жалбе. Уз жалбу је дужан доставити своје мишљење и сав расположиви материал који се односи 
на предмет дисциплинског поступка.  
 

Члан 97. 
Ако је жалба неблаговремена и недопуштена, а дисциплински судија или други дисциплински 
орган пропусти да је ради тога одбаци, одбациће је другостепени орган надлежан за решавање 
жалбе. Ако жалбу није одбацио, другостепени орган узима предмет у решавање. Другостепени 
орган може жалбу одбити и потврдити решењем, делимично уважити жалбу или у целости, па 
изменити првостепено решење или га поништити и вратити на поновни поступак. 
 

Члан 98. 
Решење по жалби мора се донети и доставити чим пре, а најдаље у року од 30 (тридесет) дана од 
дана подношења жалбе. Дан подношења жалбе рачуна се од дана предаје пошти – жалбе. 
Другостепени орган који реава жалбу, шаље своје решење са списима предмета првостепеном 
органу – дисциплинском судији, а овај отправке решења доставља заинтересованим лицима у 
поступку по жалби, те сходно Члану. 93. Овог Правилника. Решење другостепеног органа је 
коначно и против њега нема места редовним правним средствима. 
 

Члан 99. 
У времену одређеном за подношење жалбе и када је жалба изјављена, решење се не може 
извршити. Изузетно решење се може извршити и у жалбеном поступку, и пошто је жалба 
најављена или не, ако се ради о предузимању хитних мера у интересу стонотениског спорта. У том 
случају, у решењу о дисциплинском поступку мора се навести кад жалба не одлаже извршење 
таквог решења.7.  
 
Ванредна правна средства 
 

Члан 100. 
а) Обнова поступка Дисциплински поступак завршен коначним решењем, против којег нема места 
жалби, обновиће се:- ако је решење донето на основу лажних доказа,- ако је до доношења решења 
дошло као последица дисциплинског преступа,- ако је у доношењу решења учествовало 
неовлашћено лице или лице које је морало бити изузето,- ако се сазна за нове чињенице или нове 



доказе који би могли довести до друкчијег решења да су били узети у обзир или посредно 
употребљени у ранијем поступку. 
 

Члан 101. 
Обнову поступка може тражити предлогом лице које је овлашћено да изјави жалбу на решење, као 
и дисциплински судија или други дисциплински орган по службеној дужности. Обнову поступка 
се неможе предлогом тражити, нити се може покренути, после истека од 30 (тридесет) дана од 
дана правоснажности решења. 
 

Члан 102. 
О предлогу за обнову поступка решава онај дисциплински орган који је донео решење којим је 
поступак окончан. 
 

Члан 103. 
Предлог за обнову поступка предаје се лично или се шаље дисциплинском судији или другом 
дисциплинском органу који је донео решење којим је поступак окончан. Дисциплински орган који 
решава по предлогу за обнову поступка, одлуку доноси у року од 30 (тридесет) дана од дана 
пријема предлога. 
 

Члан 104. 
У оцени предлога за обнову поступка дисциплински орган може:предлог одбацити, коначно 
решење о дисциплинском поступку оставити на снази или га заменити новим решењем. Решење о 
обнови поступка не задржава извршење донетог решења у дисциплинском поступку. Против 
решења донетог по захтеву за обнову поступка, као и решења донетог у обновљеном поступку, 
може се изјавити жалба Извршном одбору Стонотениског Савеза Србије. 
 

Члан 105. 
б) Заштита законитости Против коначног решења у дисциплинском поступку, на предлог 
заинтересоване и овлашћене странке, Извршни – Управни одбор надлежног стонотениског савеза 
може да покрене поступак за заштиту законитости, ако сматра дас у решењем повређени прописи 
у стонотениском спорту. Предлог за заштиту законитости може се поднети у року од 30 (тридесет) 
дана од дана достављања другостепеног решења кажњеном. О поднетом предлогу за заштиту 
законитости Извршни – Управни одбор доноси одлуку на својој седници. Поводом предлога за 
заштиту законитости Изврни – Управни Одбор надлежног стонотениског савеза може поништити 
побијано решење или предлог одбити. Против одлуке Извршног – Управног одбора нема више 
места никаквим жалбама, петицијама и сл. и по њој се поступа. 
 

Члан 106. 
ц) Ванредно ублажавање казне Изузетно, када постоје несумњиви докази да је решење 
дисциплинског судије или другог дисциплинског органа са кажњавањем постигло своју 
сврху.Извршни – Управни Одбор надлежне стонотениске организације, у којој је дисциплински 
орган изрекао казну , може донети одлуку о ублажавању или ослобађању даљег извршења казне. 
 
8. Извршења решења у дисциплинском поступку 
 

Члан 107. 
Решење донето у дисциплинском поступку извршује се пошто постане извршно. Решење постаје 
извршно:- истеком рока за жалбу, ако жалба није изјављена,- достављањем решења, ако жалба 
није допуштена,- достављањем решења, којом се жалба одбацује или одбија, Другостепено 
коначно решење којим је измењено првостепено решење постаје извршно достављањем 
кажњеном. 
 



Члан 108. 
Извршење решења спроводе основне и стручне стонотениске организације. 
 

Члан 109. 
О свим правоснажно изреченим казнама води се евиденција код дисциплинског судије или другог 
дисциплинског органа, као и у основним стручним стонотениским организацијама и у органима 
који врше регистрације и спроводе такмичење тог ранга. Казна се уписује у чланску књижицу. Ако 
извршилац преступа у року од 2 (две) године по издржаној казни не изврши нови преступ 
сматраће се као да није кажњен и брисаће се из постојеће евиденције, из ставе 1. Овог члана. 
 

Члан 110. 
Организације из Члана 111. Став 1. Овог Правилника дужне су да по службеној дужности прате 
извршење решења о односној казни. 
 
VI . Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 111. 
Дисциплински правилници стонотениских регионалних савеза, клубова – основних стонотениских 
организација и организација и удружења у оквиру Стонотениског савеза Србије не могу бити у 
супротности са овим Правилником. 
 

Члан 112. 
Дисциплински поступак који се налази у току, а на дан ступања на снагу овог Правилника , 
расправиће се и донети решење по прописима који су важили до ступања на снагу овог 
Правилника. 
 

Члан 113. 
У предвиђене казне временски утврђене рачунаће се само време у току такмичарског периода , 
односно такмичарске сезоне. Време паусе у међусезони и летњем период неће се узимати у време 
трајања изречене казне. 
 

Члан 114. 
Новчане казне предвиђене овим Правилником, у случају поремећаја њихове вредности у односу на 
вредност динара могу се кориговати посебном одлуком Извршног одбора Стонотениског Савеза 
Србије. 
 

Члан 115. 
У погледу других елемената поступка примењиваће се одредбе Закона о кривичном поступку 
уколико овим Правилником није то већ регулисано.  
 

Члан 116. 
За тумачење одредаба овог Правилника надлежн је Извршни одбор Стонотениског савеза Србије.  
 

Члан 117. 
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усаглашавања од стране Извршног одбора 
Стонотениског савеза Србије. 
 

Стонотениски Савез Србије  
Председник Скупштине СТСС 

 
…………………………….. 

Пејић Мирољуб  


