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Извршни одбор 

Зоран Калинић, председник 
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Предмет:  Предлог Стонотениског савеза Београда – региона Београд за 
заказивање седнице Извршног одбора СТСС 

 

 
Стонотениски савез Београда – регион Београд тражи заказивање седнице 

извршног одбора СТСС са следећим дневним редом: 

 

I Предлог СТСБ за разрешење подпредседника ИО СТСС Владимира 
Шишке. 

II Предлог СТСБ за сазивање седнице скупштине СТСС ради изјашњења 
о предлогу СТСБ за разрешење председника СТСС Зорана Калинића. 

Образложење 

I  

Стонотениски савез Београда – регион Београд сматра да су се стекли услови 
за разрешење подпредседника ИО СТСС Владимира Шишке. Наиме, Владимир 

Шишка је у више наврата иницирао одлуке којима су прекршене одредбе 

статута и правилника СТСС, ради погодовања клубовима у којима је био 
заступник (или са њиме повезана лица), од којих овом приликом наводимо 

неколико. 

1. СТК Панонија је 2011. године изгубио утакмицу од екипе Змајева јер 

играчи Паноније нису имали такмичарске легитимације којима се доказује 
регистрација играча и њихова здравстена способност – све сагласно 

правилнику о органиузацији такмичења, регистрационом правилнику и 
Закону о спорту. Владимир Шишка је затим искористио свој положај и 

утицао да ИО СТСС донесе одлуку којој је одређено да се та утакмица игра 
поново – насупрот наведеној одлуци администратора прве лиге Душана 

Јовичића и наведеним општим актима СТСС. 

2. Током 2013/2014, СТК Војводина из Бачког Градишта је у више наврата 

покретао питање незаконитог регистровања сениора са двојним 
регистрацијама, да би на крају клуб поднео жалбу СТСВ и СТСС. ИО СТСС 

је прекршио одредбе регистрационог правилника СТСС и не одлучујући о 

жалби СТК Војводина омогућио да неправилно регистровани играчи играју 



2 
 

2 
 

до краја сезоне, наравно без икаквих последица. И овог пута је 

погодовано клубовима у којима је Владимир Шишка раније био заступник, 
супротно правилнику и ставу председника регистрационе комисије СТСС. 

3. Иако статут СТСС одређује да члан органа СТСС нема право гласа на 
седници органа СТСС кад постоји лични интерес, у оба наведена случаја у 

одлучивању је учествовао и Владимир Шишка, а у другом случају је његов 
глас био пресудан („за“ је било 4 члана ИО од 7 присутних).  

4. СТСБ сматра да код Владимира Шишке постоји озбиљан сукоб интереса, с 
обзиром на број функција које обавља, као и на број спортских 

организација у којима јесте, или је био, заступник, а то су: потпредседник 
СТСС, председник СТСВ, председник стонотениског савеза Новог Сада, 

председник Скупштине Спортске асоцијације Града Новог Сада, 
председник Скупштине одбојкашког клуба Војводина, председник комисије 

за доделу буџетских средстава Града Новог Сада, председник Спортског 
стонотениског клуба Панонија, председник спортског друштва Панонија, 

председник спортског друштва Раднички, раније заступник у СТК 

Раднички, СТК Војводина 2011, СТК НС 2011 ... 

II  

За време мандата председника СТСС није остварен ниједан од циљева и 
задатака СТСС предвиђених статутом СТСС.  

1. Рад ИО СТСС којим руководи председник Калинић, се често одвија уз 
очигледно кршење статута СТСС и пословника о раду ИО СТСС. Такав рад 

је довео до блокаде финансирања редовног програма СТСС од стране 
Министарства спорта које сматра да су средства у СТСС трошена 

ненаменски и нису оправдана на одговарајући начин.  

2. За време мандата председника СТСС су потпуно нарушени односи са 

репрезентативцима СТСС, што је проузроковало да скоро сви 
репрезентативци Србије, као и тренери, садашњи и бивши, петицијом 

захтевају оставку председника Калинића, укључујући и наша два велика 
стонотениска имена Александра Каракашевића и Илију Лупулескуа, који 

су потпуно одстрањени из рада СТСС. 

3. Од значаја је такође и чињеница да руководство СТСС приморава  играче 
да међусобно деле стипендије које даје Министарство, те их тиме наводи 

на прекршај, са чиме је Министарство упознато, па ће то додатно утицати 
на ионако лош рејтинг нашег Савеза у спортским институцијама у 

Републици.  

4. Даље, Зоран Калинић је иницирао, а затим и гласао за укидање комисије 

СТСС чији је задатак био да утврди стање примљене стонотениске опреме 
у СТСС и начин располагања том опремом. Зоран Калинић, лично, 

забранио је координатору комисије да изврши увид у уговоре и друге 
исправе на основу којих би се могла утврдити количина стонотениске 

опреме која је улазила у СТСС (столови, рингови, лоптице...). 

За време мандата председника СТСС незаконито је, без икаквих 

критеријума,  располагано опремом у СТСС, а за велики део примљене 
опреме у СТСС не постоји никаква пратећа документација. 
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5. Део стонотениске опреме велике вредности је, уместо да се додели 

клубовима ради развоја стоног тениса, отуђиван путем фиктивних уговора 
о спонзорству, односно прикривеном купопродајом. Део тако прикупљених 

средстава је уплаћиван на рачун привредног друштва Бест-СТСС  и 
утрошен претежно на зараду запосленог лица. Једини запослени у том 

привредном друштву је рођени брат супруге председника СТСС, који иначе 
именован за директора тог привредног друштва, без конкурса и дискусије.  

6. По извештају СТСС, у протеклој 2013. години приход привредног друштва 
Бест-СТСС се састоји само од дотације СТСС у износу од 1.079.000,00 

динара и прихода од продате опреме од 320.604,00 динара, а само расход 
за зараду запосленог је 774.086,00 динара. Запослени шурак председника 

Калинића би требало да обавља посао превоза репрезентације СТСС, али у 
извештају Бест-СТСС ставка „гориво“ не постоји, па је очигледно да је 

СТСС плаћао и гориво уместо тог привредног друштва. Укратко, рад једног 
запосленог у том привредном друштву кошта СТСС око 15.000 евра 

годишње, а ефекти тог рада нису познати нашој стонотениској јавности, а 

по мишљењу предлагача ово привредно друштво не даје финансијски 
допринос, већ троши ионако недовољна средства СТСС. Иначе, члан ИО 

СТСС Душан Османагић је августа 2013. године захтевао да му се омогући 
увид у пословне књиге Бест-СТСС, али му то није дозвољено. У случају 

привредног друштва бест-СТСС и запосленог лица које је родбински 
повезано са председником СТСС, по мишљењу предлагач, такође постоји 

лични интерес, што је регулисано чланом 26. статута СТСС. 

7. Извршни одбор СТСС, ни регионални савези, немају никаквог утицаја ни 

увида у рад стонотениског центра у Суботици. У канцеларији СТСС не 
постоји никаква документација о изградњи центра која је финансирана 

средствима Министарства спорта и ЕТТУ. Такође не постоје одлуке ИО 
СТСС о начину коришћења центра и о износу накнада за коришћење 

центра за домаће и стране кориснике (укључујући и услове под којима 
салу користи СТК Спартак?). СТСС нема право власништва сале у 

Суботици, нити има закључен уговор о коришћењу са другим власником 

(СТСБ нема сазнања ко је власник сале у Суботици) те су права СТСС у 
вези центра недефинисана и у крајњој инстанци упитна.  

По сазнању предлагача, у центру у Суботици су одржане и припреме 
иностраних репрезентација, а да о томе није одлучивано на седницама ИО 

СТСС. ИО није одлучивао о цени коришћења центра, о начину плаћања... 
Корисници су накнаду плаћали у готовом, а један део новца је уплаћиван 

опет на рачун Бест-СТСС, и претежно утрошен на зараду запосленог 
шурака председника Калинића.  

8. Стонотениски савез Београда је од СТСС, између осталог тражио и 
извештај о средствима које СТСС добија од Министарства спорта за 

организацију спортских кампова - ни на тај захтев није достављен 
одговор, а по сазнању предлагача вредност средстава опредељених за 

кампове СТСС је преко 2.000.000,00 динара. 

9. Тешка финансијска ситуација у СТСС је додатно оптерећена финансијским 

губицима приликом организације Serbian Youth Open турнира у Врњачкој 

Бањи. Од четири турнира, три су исказала губитак, а последњи у 
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септембру 2013. је по извештају СТСС имао губитак од око 20.000 евра! 

Треба имати у виду да је овај турнир тешко организовати са губитком јер 
сви странци сами плаћају смештај, по ценама вишеструко већим од 

просечних цена у Бањи, за наше играче смештај плаћа Бања, или га сами 
плаћају, салу Врњачка Бања даје бесплатно, а награде за победнике 

рефундира ИТТФ. Без обзира на све наведено руководство СТСС је 
направило губитак, па је због неплаћених рачуна и текући рачун СТСС био 

блокиран. 

10. Даље, Пословник о раду ИО СТСС је прекршен приликом именовања наших 

представника у Олимпијски комитет Србије и комисију ИТТФ. Наиме, 
приликом изјашњења о кандидату за ОК кандидат Александар Матковић је 

од 7 присутних добио 3 гласа (3 уздржана, 1 против) да би председник 
Калинић констатовао да је Матковић изабран јер су гласови подељени, а 

онда његов глас одлучује?! За кандидата СТСС за техничку комисију ИТТФ 
је изабран једногласно један кандидат, да би ту одлуку Калинић 

самовољно променио и на конгресу ИТТФ предложио другог кандидата. 

11. Статут СТСС је такође прекршен приликом именовања председника 
ветеранске комисије СТСС, што је довело до „паралелног“ првенства 

Србије за ветеране и уношења раздора у једини део стонотениске  
организације који напредује, може се рећи – упркос руководству СТСС. 

Бројни су други прекршаји статута и других општих аката СТСС које чини или 
нечињењем омогућава председник СТСС, од којих је овде наведен само део.    

На жалост, постоји основана сумња да је председник СТСС у више наврата 
злоупотребљавао свој положај, чинећи и кривична дела, те је УО СТСБ, на 

основу постојећих доказа и након консултација за правним стручњацима, 
донео одлуку да поднесе кривичну пријаву против руководства СТСС. 

Сходно свему напред наведеном, сагласно члану 33. статута СТСС, СТСБ 
захтева да ИО СТСС разреши Владимира Шишку функције подпредседника ИО 

СТСС. 

СТСБ захтева да председник СТСС сазове седницу скупштине СТСС, сагласно 

члановима 27 – 30 статута СТСС, и да се скупштина СТСС изјасни о предлогу 

за разрешење председника СТСС, са напред наведеним образложењем. 

Београд, 28.4.2014. 

Стонотениски савез Београда - Регион Београд 

Душан Османагић, председник 


