
Стонотениски Савез Србије, Страхињића Бана 73а, матични број: 07053916, пиб: 100053740, 
матични број 07053916, кога заступа Александар Каракашевић, председник (даље: СТСС)  

и  

Спортска организација ''Заједница стонотениских клубова савезних лига'', Зрењанин, 
Хиландарска 22,  матични број: 28718128, пиб: 111366976, коју заступа Дан Фрациле, 
председник (даље: ЗСКСЛ) 

дана ******.3.2020. закључују 

 

Уговор о пословно-техничкој и финансијској сарадњи у спровођењу такмичења  
у супер и првим лигама Србије 

Члан 1. 

Овим уговором СТСС и ЗСКСЛ уређују међусобна права и обавезе у спровођењу 
такмичења у супер и првим лигама Србије 

Уговорне стране споразумно констатују: 

- да је Стонотенски савез Србије надлежни национални грански спортски савез који 

води систем такмичења у стонотениском спорту у Републици Србији и да у 

остваривању својих циљева везаних за вођење система такмичења, СТСС може 

поверити вођење одређених такмичења, укључујући и издавање дозвола за сезону, 

удружењу, или организацији коју су основале спортске организације које учествују у 

такмичењу; 

- да Стонотениски савез Србије утврђује спортска правила у стоном тенису, којим се 

утврђују систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и 

одређивање аматерских и професионалних спортских такмичења и лига; 

- да Стонотениски савез Србије утврђује услове и критеријуме за учешће на 

стонотениским такмичењима и поступак утврђивања њихове испуњености, 

укључујући и услове за наступ страних спортиста и спортиста који наступају за 

стране репрезентације; 

- да је ''Заједница стонотениских клубова савезних лига“ посебно правно лице - 

спортско удружење чији чланови су клубови који учествују у такмичењу у оквиру 

супер и првих лига Србије за мушкарце и жене; 

- да ЗСКСЛ признаје овлашћења и одлуке ИО СТСС, у складу са Статутом СТСС, за 

спровођење лигашких такмичења у Републици Србији; 

- да је заједнички циљ Стонотениског савеза Србије и ЗСКСЛ унапређење 

стонотениских лигашких такмичења у супер и првим лигама Србије. 

Члан 2. 

Стонотениски савез Србије преноси следећа права ЗСКСЛ: 

1. ЗСКСЛ има право да користи маркетиншка и медијска права чији је власник СТСС, 

а која су у вези са првенствима у супер и првим лигама; СТСС ће обавезати све 

клубове да учествовањем у лигашким такмичењима поштују права пренета 

ЗСКСЛ и да маркетиншким  коришћењем својих ресурса ни на који начин не 

угрозе права пренета на ЗСКСЛ; 



2. ЗСКСЛ је овлашћена да самостално, у своје име и за свој рачун, преговара са 

потенцијалним спонзорима лигашких такмичења, да самостално одреди 

спонзора, да са њиме закључи уговор о спонзорству и самостално и слободно 

располаже прикупљеним средствима; 

3. ЗСКСЛ може да предложи допуну назива супер и првих лига, о чему коначну 

одлуку доноси ИО СТСС; у назив лиге се може додати назив спонзора такмичења,  

или назив производа спонзора; назив се може додати у све акте везане за 

такмичење у супер и првим лигама;  

4. ЗСКСЛ може да донесе одлуку о врсти лоптица којим се играју лигашке утакмице; 

у том случају је дужна да једнаку количину изабраних лоптица додели свакој 

екипи која у лигашком такмичењу учествује;  

5. ЗСКСЛ има право да постави лого или банер спонзора лиге на интернет 

презентацију СТСС са лигашким резултатима и на свим документима везаним за 

лигашка такмичења (резултати, табеле, календари и слично); 

6. ЗСКСЛ самостално бира „лига одбор“ који обавља све послове такмичарске 

комисије у делу који се односи на лигашка такмичења - утврђује испуњеност 

услова за одржавање утакмица; сарађује са другим органима СТСС приликом 

израде календара такмичења, одлучује о жалбама клубова које су изјављене 

против одлука комесара за такмичења СТСС (незадовољна страна има право на 

ревизију извршном одбору СТСС, чија одлука је коначна); 

7. ЗСКСЛ може прописати специфичне услове и начин играња утакмица у лигама 

која морају бити у складу са свим правилницима ИТТФ и СТСС, а услови могу бити 

само бољи од оних које дефинишу наведени правилници; 

8. седницама ИО СТСС, на којима постоји тачка дневног реда везана за лигашка 

такмичења има право да учествује у раду, без права гласа, представник кога 

именује надлежни орган ЗСКСЛ. 

Члан 3. 

СТСС део средстава, у износу од 30% од наплаћене котизације за учешће у лигама, 
преноси ЗСКСЛ на име подршке за рад на унапређивању лигашких такмичења. ЗСКСЛ 
примљеним средствима располаже слободно, у складу са својим потребама. 

Члан 4. 

СТСС, преко комесара за такмичења СТСС, технички спроводи такмичење у супер и 
првим лигама СТСС - евидентира и архивира резултате лигашких такмичења, припрема 
спискове лиценцираних играча, објављује резултате, одлучује по приговорима клубова и 
обавља друге послове неопходне за несметано одвијање такмичења.  

СТСС координира и уређује сарадњу ЗСКСЛ са органима и члановима СТСС, а посебно 
са судијском организацијом. Начин сарадње ЗСКСЛ и сваког од органа, или чланова СТСС, 
биће уређен посебним документом који ће као прилог бити придружен овом Уговору. 

Члан 5. 

Сва лигашка такмичења у супер и првим лигама се одвијају у складу са правилима и 
другим општим актима која утврђују надлежни органи СТСС. 



Члан 6. 

СТСС се обавезује да у року од 3 дана од дана усвајања правила, или других општих 
аката везаних за лигашка такмичења, о томе обавести ЗСКСЛ писаним путем (електронском 
поштом). 

ЗСКСЛ се обавезује да о својим активностима, везаним за извршење овог уговора, 
обавештава СТСС писаним путем, електронском поштом на званичну e-mail адресу СТСС 
office@stss.rs. 

Члан 7. 

СТСС и ЗСКСЛ су сагласни да је интернет презентација СТСС (www.stss.rs) званично 
средство информисања о свим питањима везаним за лигашка такмичења, за објављивање 
резулатата, календара и слично. 

Члан 8. 

За време трајања овог уговора, ниједна уговорна страна нема право да права и 
обавезе утврђене овим уговором пренесе на треће лице. 

Члан 9. 

Уговор ступа на снагу 1.7.2020. године и закључује се на период од 12 месеци. 
Уколико уговорне стране имају намеру да продуже уговор, то ће учинити писаним путем, 
најкасније 30 дана пре дана истека уговора – у супротном уговор престаје 30.6.2021. године. 

Члан 10.  

Овај уговор престаје да важи протеком времена на које је закључен, или једностраним 
отказом уговора уколико једна од уговорних стана преузете обавезе не испуњава, без 
отказног рока. 

Свака од уговорних страна може да откаже уговор једнострано, писаним путем, без 
образложења, са отказним роком од 30 дана. 

СТСС има право да све надлежности пренесене на ЗСКСЛ одузме без претходне најаве 
у случају да је одвијање, или регуларност лигашких такмичења угрожена на било који 
начин. СТСС је дужан да о одузимању надлежности писмено обавести ЗСКСЛ и све клубове 
који се такмиче у лигама у року од 24 сата од евентуалног доношења такве одлуке.  

Уговорне стране уговор могу да откажу споразумно, у сваком тренутку. 

Члан 11.  

Овај уговор је сачињен у четири (4) примерка од којих свака уговорна страна 
задржава по два. 

 

 ЗКСЛ       СТСС 

Дан Фрациле     Александар Каракашевић 
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