
 

 

 

 

 

 

Предмет:   Жалба на Одлуку руководиоца такмичења Суперлиге Србије 
у стоном тенису за жене 

 

Поштовани чланови такмичарске комисије СТСС, 

 Како је СТК Нови Сад из Новог Сада, дана 7.фебруара 2019 године, уложио 
Приговор (заведен у деловодну књигу СТСС бр:31-2019) на Одлуку руководиоца 
такмичења Суперлиге Србије о заказивању меча Суперлиге Србије у стоном тенису 
за жене, у Новом Кнежевцу, дана 8.фебруара 2019, између СТК Обилић-Алева и СТК 
Нови Сад, а коју је руководилац такмичења Драган Гитарић одбио и доставио 
одбијеницу електронским путем на службену адресу СТК Нови Сад (дана 8.2.2019.), 
СТК Нови Сад, а на основу члана 113. Статута СТСС, улаже 

ЖАЛБУ 
 Такмичарској комисији СТСС, на Одлуку руководиоца такмичења.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 Руководилац такмичења Суперлиге Србије у стоном тенису за жене Драган 
Гитарић је утакмицу између СТК Обилић-Алева и СТК Нови Сад из Новог Сада, коју 
је заказао за 8.фебруар 2019 године у Новом Кнежевцу, регистровао службеним 
резултатом 4:0 у корист Обилић-Алеве супротно Пропозицијама такмичења СТСС. 
Увидом у Записник са те утакмице, судија Оскар Шереги, нигде не помиње 
регистрацију утакмице службеним резултатом на шта једини има право, као 
првостепена Одлука. Заправо судија мора да у Записнику упише резултат 
утакмице, изузев у случају елементарних непогода због чега утакмица није 
одиграна или у случају ако се обе екипе нису појавиле у заказано време.  

Члан 22. Пропозиција такмичења СТСС каже: 
„Утакмице почињу у заказано време. Обе екипе су дужне да се јаве главном 
судији најмање 30 минута раније. Толерантно време чекања је један час од 
времена одређеног за почетак. За столом турнирског руководства, у 
присуству главног судије и представника клубова, уписује се распоред 
појединачних партија у Записник“. 

 

Такмичарској комисији СТСС 
Председнику господину Немањи Игњатову 
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Другим речима, ова утакмица се није ни десила и као таква не може бити 
регистрована јер није испоштован ни члан 5. Пропозиција који каже: 

„За сваку утакмицу може бити пријављено најмање 3, а највише 6 играча који 
приликом пријаве морају бити у сали, а приликом поздрава у 
такмичарском рингу. 

Дакле, судија Оскар Шереги је био дужан да легитимише играчице домаћег 
тима, што нам говори да домаћа екипа није ни била на тој утакмици, а ако је 
била, онда напросто није желела да започне меч. У процедурама не постоје 
претпоставке, зато и постоје процедуре, а ако неко није испоштовао процедуре, то га 
не либи одговорности. Зато и постоје представници екипа који су дужни, ако 
сматрају да службено лице није обавио свој посао, да га на то подсете. 

 Осим горе поменутог, СТК Нови Сад се жали такмичарској комисији СТСС и 
због тога што објекат на адреси Никола Тесла 7 у Новом Кнежевцу неодговара 
условима за организацију спортских такмичења према Закону о спорту (члан 100, 
157),  као ни према Пропозицијама такмичења СТСС (члан 10).  

Упркос томе што смо на неодговарајуће услове већ указали раније Руководиоцу 
такмичења Драгану Гитарићу, који је тај Приговор, без провере наших навода, 
одбио, желимо да истакнемо да је судија, који је по његовом налогу послат на меч, а 
реч је о судији из Сенте Оскару Шерегију, у присуству представника СТК Нови Сад 
Срете Качара, врло тенденциозно измерио простор за игру у поменутом објекту, као 
да је унапред имао припремљен сценарио, тако што није одвојио стонотениски ринг 
(по ширини) два метра од зида и са једне и са друге стране, већ је ринг (помичну 
преграду) ставио тик уз зид (чврсту преграду) и потом измерио растојање између два 
ринга (по ширини). Таквом поставком рингова, који обезбеђују борилиште, је 
онемогућен евакуациони излаз (прочитајте члан 100, став 2. Закона о спорту), па је 
тиме угрожена безбедност учесника спортске утакмице (спортиста), а уједно је 
судија применио мерење сале у супротности са правилима међународне светске 
стонотениске федерације. Сходно оваквим условима, постављамо следећа питања.  

 

1. Којом путањом ће се спортисти, током утакмице, кретати приликом одласка у 
тоалет?  

2. Да ли ће хитна помоћ или лекар, у случају повреда спортиста, моћи да приђе 
борилишту, односно којом путањом би се кретало приликом изношења 
спортисте са борилишта?  

3. Ко је одговоран, у ванредним ситуацијама, пошто нема евакуационог излаза? 
Онај који је дозволио да се у таквим условима утакмица одигра, Руководилац 
или Судија или можда такмичарска комисија СТСС ?! 

 

 

 

 



 Драга господо, горе наведено се у Закону о спорту третира као "Предупређење 
ризика настанка штете за спортисте" што је дужан да обезбеди организатор спортске 
приредбе и са тим играња нема.  

Према начину тумачења законских одреби од стране Обилић-Алеве, 
Руководиоца такмичења и делегираног Судије, то значи да је могуће да се 
утакмица Суперлиге Србије закаже у салонском стану на првом спрату у улици 
Ивана Косанчића у Новом Саду који има висину од 4 метара, а дневни боравак 
од 70 квадрата (5 метара ширине, 10 метара дужине и 2 метра простора од ринга 
по дужини где је постављено 10 столица за публику), још две собе за 
свлачионице како за домаћи, тако и за гостујући тим и један заједнички тоалет 
и за спортисте и за публику, уз наравно два рефлектора од по 200 лукса! 

 Обавештавамо Вас да ћемо не сумњате да ћемо по овој ЖАЛБИ ићи до краја, 
односно да смо спремни за сво своје време и правне ресурсе искористимо како бисмо 
пред правосудним органима Републике Србије доказали своје тврдње, захтевајући 
да се казне одговорна лица. У складу са тим већ имамо спремњеног вештака из 
ИТТФ-а за утврђивање Прпозиција и вештака из области грађевинске струке. 

И за крај, како ће стонотениска Јавност прихватити овај „сукоб“ између одговорних 
лица у СТСС и СТК Нови Сад, да ли као „затварање сала“ или као увођење реда ради 
примене комфорнијих и безбеднијих услова како за спортисте, тако и за гледаоце, 
потом и за медије, а најзад и привлачнијих за спонзоре, остаје нам да сазнамо у 
данима који следе.  

 

Прилог: 

- Извод из катастра непокретности РГЗ 

- Фотографије предметног објекта 

- Записник са предметне утакмице 

- Доказ у уплаћеној жалбеној такси 

 

 

Управни одбор СТК   "Нови Сад"  


