
Клубовима, члановима Стонотениског савеза Београда – Региона Београд 

 

Извештај о раду у 2015. години 

 

 Као и сваке године, једна од најважнијих активности СТСБ биле су организације званичних 

првенстава региона и града Београда: појединачних, екипних, као и Лига које води СТСБ. 

Такмичења су се одржавала у отежаним околностима услед недостатка одговарајућих дворана и 

недостатака кандитата за организатора из региона, за организацију регионалних првенстава. 

Такмичења су се најчешће одржавала у салама СТК „СТАК“, СТК „Младост“ из Земуна и СТК 

„Црвена Звезда“. 

Трошкови суђења и закуп сала плаћени су од пријавнина учесника, док је СТСБ обезбедио пехаре, 

медаље и дипломе. 

Трофеј Београда 2015. одржан је по први пут у трајању од 2 дана у спортској хали „Визура“ на 

Новом Београду. 

По мишљењу учесника, турнир је организован веома добро, а Спортски савез Београда и 

Секретаријат за спорт града Београда повећали су донацију, тако да је организација финансијски 

завршила са суфицитом. 

Први пут је донета одлука, да играчи/це са територије Београда, као и играчи/це на високим 

позицијама на републичким ранглистама не плаћају пријавнине. 

Практичне награде полуфиналистима и пехаре победницима,такође су били подељени. 

Учествовало је око 200 такмичара и поред тога што нису учествовали такмичари из других земаља 

за које је био обезбеђен бесплатан боравак. 

После дужег времена град Београд је повећао износ средстава за СТСБ, што није био случај за све 

градске савезе. 

Наши чланови у органима СТСС присуствовали су свим састанцима извршног одбора и Комисија у 

СТС Србија. Иницирали смо промене у СТСС, које још нису довеле до решења, али је свима 

постала јасна чињеница, да без измене Статута СТСС, јавности у раду и одговорности за рад, није 

могућ успешан рад Савеза Србије. 

Усвојен је предлог Савеза Београда да генерални секретар Савеза Србије буде из Београда 

(З.Бритка). 



Извршено је редовно финансирање клубова из Београда, из буџетских средстава. Клубовима је 

пребачен већи износ него у претходним годинама. 

Поред финансијских средстава клубовима су подељени лоптице и рингови, а раније и столови. 

Поднета је кандитатура за Међународно првенство Србије за младе (Youth open). 

Чланарина за годишњу регистрацију клубова, која у другим Регионалним савезима износи 25000 

дин, умањена је на терет СТСБ на 20000 дин. 

Уплаћена је помоћ клубовима за учешће у репрезентацији Србије на међународним турнирима: за 

Маринковића (СТК Стак) 25000 дин, Церовца (СТК Лав), Александрић и Стајић (СТК Црвена Збезда) 

по 12000 дин. 

Котизације за учешће у Лигама није наплаћена ни ове сезоне, што је уштеда за клубове од 8000 

дин по екипи, у односу на период пре 2012г. 

Ангажован је адвокат за спорове које је против СТСБ покренуо Тасковић (2 радна спора и управни 

поступак). Решења још нису на видику. 

Извршни одбор СТСБ одржао је седам састанака. Све одлуке донесене су у главном у пуној 

сагласности свих чланова. 

За дневнице и репрезентацију није утрошен ни један динар, а за путне трошкове укупно 3600 дин. 

На крају, желим да се захвалим свим члановима ИО, посебно генералном секратару  и комисијама 

на максималној подршци и сарадњи, као и на другарском опхођењу. 

 

У Београду 20.Јануар 2016.       Душан Османагић 

          Председник 


