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19.1.2023. 
          

На основу са члана 1.4 и члана 11.6 Пропозиција лигашких такмичења бр. 109-2/2020 од 
9.9.2020., са изменама бр. 07/2022 од 10.8.2022. такмичарска комисија СТСС дана 19.1.2023. донела 
је следећу одлуку: 

Одлука по жалби СТК „Медијана“ 

Одбија се жалба Стонотениског клуба „Медијана“ и Ниша на одлуку комесара за такмичења 
СТСС од 17.1.2023. године. 

Потврђује се одлука комесара за такмичења СТСС, којом се избацује СТК „Медијана“ из 
такмичења у супер лиги Србије.  

 

Образложење 

СТК „Медијана је у року поднео жалбу Такмичарској комисији СТСС на одлуку комесара за 
такмичења од 17.1.2023.  

Такмичарска комисија је размотрила све наводе из жалбе. Такмичарска комисија је утврдила да  
клуб „Медијана“ није поступио по претходној одлуци комесара за такмичења, да није поднео жалбу 
на одлуку, нити је платио утврђену казну и да је стога комесар за такмичења поступио у свему у 
складу са Пропозицијама лигашких такмичења. 

Комисија је једногласно одлучила да одбије жалбу и потврди првостепену одлуку. 

 

19.1.2023. 

Такмичарска комисија СТСС 
Милутин Главашки, Милан Митровић,  Данило 
Богавац 
 
Ср. 

 

 

 

Поука о правном леку 

На ову одлуку може се покренути поступак ревизије одлуке пред извршним одбором  Стонотениског савеза Србије, у року 
од 3 дана од дана пријема одлуке. СТК „медијана је дужан да плати на текући рачун СТСС 325-9500600017928-04, у 
износу од 5.000,00 динара. 

Покретање ревизије не одлаже извршење. 

Тужба за утврђивање ништавости одлуке може се поднети месно надлежном основном суду,  у року од 60 дана од дана 
када је подносилац сазнао за разлоге за ништавост одлуке, у складу са чланом 64 Закона о спорту. 


