
 
 
 
 
 

Клубовима, члановима Стонотениског савеза Београда – Региона Београд 
 

Извештај о раду у 2014. години 
У 2014. години главне активности СТСБ су биле организација званичних 

првенстава Региона и града Београда, појединачних и екипних, као и Трофеја 
Београда 2014. 

Првенства су се одржавала у отежаним околностима, услед непостојања 
одговарајуће дворане у Београду и недостатка потенцијалних организатора у 
Региону за регионална првенства. Ипак, сва такмичења су одиграна, углавном у 
салама СТК Стак и СТК Младост  у Земуну. Од пријавнина клубова су плаћани 
трошкови сале и судија, а СТСБ је обезбедио пехаре, медаље и дипломе за 
победнике.  

Октобра 2014. је одржан и традиционални „Трофеј Београда“ који је, по општим 
оценама гостију, одржан у изврсним условима СЦ „Жарково“ и у доброј организацији. 
Средствима Секретаријата за спорт и омладину су набављене и робне награде за 32 
најбоља такмичара. За такмичење су коришћени нови столови набављени 
средствима града Београда и столови које је СТСБ, после дугог инсистирања, добио 
на коришћење од Стонотениског савезa Србије (ови столови су, на предлог комисије 
СТСБ за расподелу опреме, додељени на коришћење клубовима Морава, Лав-
Јевремовац, Железничар 014, Ђурђевград и Панчево 

Лигашка такмичења која води СТСБ су се одвијала без већих проблема, осим 
већ пословичних одлагања утакмица у „последњи час“ и нередовне и споре доставе 
записника са резултатима, због чега је изречена једна новчана казна. Већи проблем 
је број играча који константно опада, тако да на регионалним и градским 
такмичењима учествује све мањи број младих играча, што је тренд и на републичким 
такмичењима. У оквиру својих могућности УО СТСБ је допринео да се клубовима 
олакша учешће на такмичењима, имајући у виду тешку финансијску ситуацију. 
Захваљујући другачијој организацији рада у канцеларији СТСБ, омогућено је да и ове 
сезоне клубови буду ослобођени плаћања котизација у за лигашка такмичења, а у 
два наврата је дата помоћ за учешће на међународним такмичењима најбољем 
младом играчу у Србији, Николи Маринковићу. УО СТСБ је такође одлучио да се и 
ове сезоне омогући попуст клубовима за плаћање чланарине, на терет СТСБ - 
клубови плаћају 20.000, уместо 25.000, што не важи у другим регионалним савезима. 

Средства из буџета Града Београда су утрошена за организацију тренинга 
младих такмичара, рад стонотениских школа, набавку стонотениских столова и 
надокнаду трошкова рада канцеларије СТСБ. Стонотениски камп у Кучеву ове сезоне 
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није одржан услед отказа скоро половине позваних играча и немогућности да се 
обезбеди опрема, јер СТК ИМТ није из техничких разлога био у могућности да нам 
уступи на коришћење столове који су његовом поседу. Стога су средства за школе и 
тренинге уплаћивана директно београдским клубовима, а по један такмичарски сто и 
мрежица су додељени клубовима Стак, Црвена звезда, Барајево, Спарк, Добановци и 
Младеновац. Током ове сезоне је СТСБ по први пут од Секретаријата за спорт добио 
и наменска средства за термине за тренинг београдских клубова. С обзиром да је 
Секретаријат из законских разлога био у могућности да термине плати једино некој 
од градских спортских институција, прихватили смо да се термини обезбеде у СЦ „11. 
април“, али се то показало као неодговарајуће, јер нисмо могли да добијемо термине 
који би одговарали већини  клубова. Међутим, услед кратког рока и могућности да 
ова додатна средства добијемо по први пут, прихватили смо да и под оваквим 
условима „уђемо“ у програм, са идејом да у 2015. дођемо до бољег решења, 
прихватљивијег за све клубове.  

О свим напред наведеним питањима је расправљао УО СТСБ, на 7 одржаних 
седница у 2014. години, а председник СТСБ је имао прилике и да о свему разговара 
са члановима клубова које је посетио у њиховим местима. Са том праксом ће се 
наставити, па ће у наредном периоду председник СТСБ посетити и друге клубове у 
Региону, како би сви ималу прилику да искажу своје виђење стања у нашем Савезу. 
Током свих ових активности председник савеза, УО и други органи нису ни један 
динар са рачуна СТСБ потрошили на путне трошкове, репрезентацију и слично. 

На жалост, велики део ресурса управног одбора и других органа СТСБ није 
могао бити ангажован само на унапређењу рада у СТСБ, већ је исцрпљиван на 
проблемима у Стонотениском савезу Србије, од којих никако нисмо могли бити 
изоловани. По мом мишљењу, које делим са великим бројем чланова СТСС, 
републички савез је у најгорем стању у својој историји – нагомилани дугови (преко 
10 милиона динара), лоши међуљудски односи и бројне злоупотребе у раду 
председника ИО СТСС су нас приморале да покренемо широку акцију како бисмо 
свима указали на неопходност промена у нашој кровној организацији. Почетком 
2014. године смо покренули иницијативу за измене статута СТСС о чему смо 
обавестили све клубове у Републици. Након тога смо захтевали, у складу са статутом 
СТСС, разрешење председника и подпредседника ИО СТСС. Наше иницијативе и 
захтеве руководство СТСС није чак ни узело у разматрање, већ је ИО СТСС донео 
одлуку да се наш савез практично искључи из рада СТСС, што је била кулминација 
лошег односа органа републичког савеза према СТСБ. С обзиром да смо у 
међувремену дошли до доказа који су указивали на постојање кривичних дела у раду 
председника СТСС, ИО СТСБ је  већином гласова (7-1) одлучио да због злоупотреба у 
располагању стонотениском опремом, у коришћењу центра СТСС у Суботици, рада 
СТСС-БЕСТ доо, због финансијских губитака на организацији Serbian Youth Open 
турнира у Врњачкој Бањи и других законских разлога, поднесе кривичну пријаву 
против тадашњег и претходног председника СТСС, што је и учињено 30. маја 2014. 
године. Предмет је предат тужиоцу Првог основног јавног тужилаштва у Београду, 
који је након тога дао налог полицији да сачини извештај. Полиција је, након 
прикупљања доказа у СТСС, извештај сачинила и предала га тужиоцу на коме је сада 
да одлучи о евентуалном покретању истражног поступка....  

Истовремено са радом на кривичној пријави, морали смо да се бавимо и другим 
судским процесима. Наиме, против Стонотениског савеза Београда су поднете три 
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тужбе. Две је поднео Слободан Тасковић, а једну група од шест клубова. 
Информација о овим судским споровима је посебан прилог овог извештаја. Морам да 
приметим да је постојање ових спорова у више наврата било тема у дописима 
председника и подпредседника СТСС, након нашег захтева за њихово разрешење, и 
да су чињенице о овим споровима увек погрешно интерпретиране и коришћене 
против нашег савеза. Још једном подсећам све чланове СТСБ да, уколико желе, могу 
да на захтев добију целокупну документацију из ових спорова, како би се и сами 
могли уверити у чињенично стање. 

Епилог наших активности у СТСС је свима познат. Председник СТСС је у 
децембру 2014. поднео оставку, за шта је „окривио“ СТСБ. У СТСС је у међувремену 
изабран нови председник, уз подршку нашег савеза, што ствара атмосферу у којој су 
могуће промене, чија брзина ће сада зависити и од нас, јер са новим председником 
СТСС имамо добру сарадњу и однос заснован на међусобном уважавању и поверењу.  

Указао бих на чињеницу да смо успели да, по први пут, остваримо добру 
сарадњу са стонотениским пријатељима из Региона Ниш, а наставићемо са сарадњом 
са клубовима и појединцима из Војводине који такође очекују битне промене у 
стонотениском спорту у Србији. Ово не значи да ће до промена доћи лако и брзо. 
али коначно отвара могућност да до њих дође и да наш Савез у свему активно 
учествује и да свој допринос. 

 
Београд, 10.1.2015. 

Душан Османагић,  
председник СТСБ, ср. 

 
 


