
 
 
 
 

Информација о судским споровима у СТСБ 
 

С обзиром на велики број нетачних навода о судским споровима у СТСБ и на 
очигледне злоуопотребе тих навода у Стонотениској јавности, Стонотениском савезу 
Србије, па и у дописима бившег председника СТСС, УО СТСБ је одлучио да клубове  
чланове СТСБ информише о битним чињеницама о тим споровима. Уколико желе, сви 
заинтересовани чланови СТСБ  могу да пошаљу захтев СТСБ и да добију комплетну 
документацију у електронској форми, укључујући тужбе, одговоре на тужбе и 
приложене доказе. Информацију о споровима можете видети на страни „информације 
за клубове“. 

 
Тужба ради поништаја отказа уговора о раду 
Тужилац: Слободан Тасковић 
Тужени: СТСБ 
Након што је изабран нови генерални секретар СТСБ тужиоцу Слободану Тасковићу је 
дана 13.12.2012. уручена понуда за закључење анекса уговора о раду. Слободан 
Тасковић није прихватио понуду па је УО СТСБ, у складу са чланом 179, тачке 7 и 8 
Закона о раду,  донео одлуку да се донесе решење о отказу уговора о раду запосленом 
Слободану Тасковићу. Решењем је поштован отказни рок од 6 месеци, сходно уговору 
о раду, тако да је запослени остао на раду код туженог до 12. августа 2013. Након 
престанка радног односа Слободана Тасковића у СТСБ нико није примљен у стални 
радни однос. Тужба је поднета ради поништаја отказа уговора о раду дана 13.5.2013. 
године. Тужбом се захтева поништење отказа о раду и враћање на радно место у СТСБ 
са пуним радним временом. 
 
Тужба ради дуга 
Тужилац: Слободан Тасковић 
Тужени: СТСБ 
Тужба је поднета 25.12.2013. године. Овом тужбом Слободан Тасковић захтева 
исплату разлике зараде која му није исплаћена у периоду од 8.9.2005. године до 
12.8.2013. године. У тужби се наводи да је уговорена зарада Слободана Тасковића 
била „у бруто износу у висини једне просечне нето зараде на нивоу града Београда“. 
Тужилац захтева да  му на основу разлике, односно неисплаћене зараде, СТСБ исплати 
1.932.103,00 динара. СТСБ сматра да је тужиоцу исплаћено све што је уговорио са 
послодавцем. Чињеница је да је Слободан Тасковић у том периоду истовремено био 
лице које заступа СТСБ и које  руководи радом канцеларије. Анексом уговора о раду је 
било одређено да „запослени ради са пуним радним временом које износи 40 часова  
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недељно, а свим члановима СТСБ је познато да тужилац није радио пуно радно време 
и да су  за обављање текућих  послове у канцеларији била ангажована друга лица. 
СТСБ је у одговору истакао и приговор застарелости потраживања за све видове 
потраживања који су прецизирани у тужби и тужбеном захтеву, за период од марта 
2006. године до јануара 2011. године, сходно члану 372 Закона о облигационим 
односима.  Иако СТСБ сматра потпуно неоснованим захтев Слободана Тасковића, 
имајући у виду учестало помињање овог спора од стране органа СТСС, указујемо да  
захтев Слободана Тасковића обухвата период од 2005. године, те је стога потпуно је 
тенденциозно и злонамерно садашњем руководству СТСБ стављати на терет кривицу 
за постојање спора за накнаду зараде Слободану Тасковићу, који је  у истом том 
временском периоду вршио функцију и имао статус законског заступника СТСБ,  уз 
председника јединог одговорног за пословање СТСБ. 
 
Тужба ради поништаја статута СТСБ 
Тужиоци: 6 клубова - Црвена звезда, ИМТ, Нови Београд, Фонтана, Железничар, 

Чукарички 
Тужени: СТСБ 
Постојање овог спора се највише злоупотребљава, па је чак и ИО СТСС, на предлог 
тадашњег председника Зорана Калинића, донео одлуку којој је Стонотениски савез 
Београда практично искључио из рада СТСС, тобоже због легитимитета руководства 
СТСБ, што је доведено у питање овом тужбом (прави разлог је одбијање да се на 
дневни ред стави захтев за разрешење председника и подпредседника СТСС, што је 
СТСБ иницирао). Самом тужбом се не оспорава ниједна одлука о избору председника, 
генералног секретара или чланова УО СТСБ. Наиме, председник СТСБ Душан 
Османагић је изабран на седници скупштине 31.1.2012., а генерални секретар на 
седници скупштине 15.5.2012. године - пре усвајања новог, оспореног статута СТСБ, 
који је усвојен на седници скупштине 16.2.2013. године. Правно је питање, о чему ће 
суд да одлучи,  да ли је нови статут усвојен у складу са одредбама тада важећег, али та 
одлука никакве везе нема са избором председника, генералног секретара и чланова 
УО СТСБ, који су бирани по одредбама „старог“ статута СТСБ. Иначе, оспорени статут 
је мењан једино у погледу контрадикторних одредби које су онемогућавале рад 
скупштине СТСБ, што ником није било спорно, и у делу у којем се мења начин избора 
управног одбора. По „старом статуту“ клубови нису бирали чланове УО, па је новим 
решењем, по угледу на СТСВ и РСТСН, уведено да клубови номинују кандидате за 
чланове УО, а да их затим, на седници скупштине, бирају већином гласова. Тужбу је 
поднело наведених 6 клубова 24.3.2014. године, што је њихово легитимно право, а 
СТСБ ће одлуку суда, чим буде донета, спровести у складу са законом. 
 
Београд, 10.1.2015. 

Предраг Милићевић,  
ген. секретар СТСБ 


