
 
 
 
 

 

 
Саопштење за стонотениску и спортску јавност поводом оставке председника Стонотениског савеза 

Србије и предстојеће скупштине СТСС 
 
 Стонотениски савез Београда - Регион Београд сматра да је стање у СТСС лоше, нарочито у погледу 
рада извршног одбора, председника и подпредседника и организације рада у канцеларији СТСС. У 
овом саопштењу наводимо само неколико догађаја који илуструју рад органа СТСС. О њима је 
упознато и Министарство спорта као и Олимпијски комитет Србије. 
  
1. Током мандата бившег председника СТСС Зорана Калинића и подпредседника Владимира Шишке у 
два наврата је Министарство спорта и омладине утврдило ненаменско трошење додељених буџетских 
средстава. То су износи од 1.800.000 и 3.300.000 динара. Стога су та средства морала бити враћена 
Министарству, чиме је Стонотениском савезу Србије нанета неповратна штета од око 5.100.000 
динара. 
  
2. СТСС већ дуги низ година незаконито располаже стонотениском опремом добијеном бесплатно, од 
спонзора, коју препродаје трећим лицима. Део овако прибављених средстава се не користи за 
унапређење рада савеза, или као помоћ клубовима, већ за финансирање рада предузећа у којем је 
једини запослени рођени брат супруге Зорана Калинића (годишњи трошак за плату запосленог је 7.000 
евра, а он ради послове возача). 
  
3. СТСС је отказао Serbian Youth Open, најзначајније и највећe међународно такмичење у Србији, након 
исказаних губитака од око 2.100.000,00 динара на последњем турниру 2013. 
  
4. Због пропуста у свом раду СТСС је отказао тренерски семинар 2014. који нам је одобрен од стране 
Олимпијског комитета, као једном од шест спортских савеза од 24 колико је конкурисало. Семинар се 
у потпуности финансира средствима Међународног олимпијског комитета. Висина изгубљених 
средстава је 12.000 евра и изгубљена је могућност кандидовања за више наредних година. 
  
5. Подпредседник Владимир Шишка је злоупотребом положаја омогућио регистрацију играча 
и  играчица старијих од 18 година на двојну регистрацију, мимо правила СТСС. Тиме је такмичење 
учињено нерегуларним, ради чега се против СТСС води прекршајни поступак. 
  
6. Такав рад произвео је и изузетно лоше резултате репрезентација. 
 
7. Имајући у виду напред наведено, као и чињеницу да је СТСС у  претходна три мандата имао 
председнике из Војводине (Матковић и Калинић), Стонотениски савез Београда - Регион Београд 
прихвата сарадњу са Регионалним стонотениским савезом Ниш, као и све њихове предлоге које воде 
ка неопходним променама на боље у СТСС, али и сарадњу са клубовима из свих делова Републике. Не 
захтевамо ниједну функцију за представнике из нашег региона већ инсистирамо на спровођењу 
коренитих, системских, организационих и статутарних промена у СТСС ради спречавања самовоље 
његовог руководства. 
 
Београд, 28.11.2014.    за Извршни одбор СТСБ 

Душан Османагић, председник 
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