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Саопштење стонотениског савеза Београда о стању у Стонотениском савез Србије 

након 5 месеци од избора новог председника СТСС 

 
Након избора новог председника СТСС Оливера Радошевића у децембру 2014. 

СТСБ му даје подршку и помоћ, очекујући промене у СТСС, које су неопходне по скоро 

неподељеном мишљењу чланова Савеза, играча, тренера... 

Међутим, до промена не долази. СТС Београд, током фебруара 2015. покушава да 

укаже новом председнику на нерешене проблеме. Након тога, у допису упућеном 

председнику 4. марта 2015., СТСБ изражава незадовољство недостатком било каквих 

промена захтевајући од председника да да предлог за новог генералног секретара, да 
именује деветог члана ИО, предложи председнике свих комисија у СТСС и изабере 

потпредседника савеза, све у складу са чл. 32, став 5 Статута СТСС. На ову, као и на 

неколико наредних електронских порука упућених председнику није било одговора.  

Даље, председник СТС Београд, као члан ИО СТСС, дана 14.4.2015. захтева хитну 

седницу извршног одбора, инсистирајући да ИО СТСС донесе одлуку о саставу 
делегације СТСС на првенству света у Кини. Ни на овај захтев председник СТСС није 
одговорио. Уместо тога је неовлашћено, кршећи Статут и без одлуке извршног одбора 

сам одредио чланове делегације. У састав делегације су ушла и два члана из Ниша,  

по личној одлуци Оливера Радошевића. Њихове трошкове плаћа Стонотениски савез 

Србије. 

Истовремено председник пропушта да одобри средства за припреме 

репрезентативаца за светско првенство, што је незапамћени пропуст. Иако упозорен 

на важност, пропушта да поднесе предлог међународној стонотениској федерацији за 
наше чланове различитих комитета ИТТФ. Због тога смо изгубили једино место које 

смо до тада имали и то у „Science and Medical Committee”. 

Због свега тога, као и нефункционисања такмичарске комисије СТСС, што је 

довело у питање одвијање и регуларност такмичења у СТСС, због непостојања 

комуникације за члановима ИО СТСС, самовољног доношења одлука, лоше 
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комуникације са Олимпијским комитетом и Министарством спорта и изостанка 

реорганизације рада канцеларије СТСС, на седници ИО СТСС, одржаној 19. маја у 

Нишу, 5 чланова ИО (Османагић, Андрејевић, Димитријевић, Гајић и Костић) предају 
писмени захтев за сазивање ванредне седнице скупштине СТСС, на којој би се 
расправљало о раду председника и његовом евентуалном разрешењу. 

Уместо да поднесе оставку, јер представници 3 од 4 регионална савеза траже 
његово разрешење, Радошевић смењује једног члана ИО који је тражио  да се 
расправља о раду председника и то по хитном поступку, електронском седницом. 

Члановима ИО дато је 20 сати да гласају о предложеној смени са напоменом „Ко не 

одговори, сматраће са да је ЗА“. На то место Радошевић предлаже особу која је пре 

непуних годину дана смењена са истог места на инсистирање Министарства омладине 
и спорта, очигледно сматрајући да ће тако одложити ванредну скупштину и расправу 

о сопственом раду. Међутим, то ипак није могуће избећи. 

Сходно свим наведеним чињеницама, Стонотениски савез Београда - Регион 
Београд позива Оливера Радошевића да поднесе оставку, или закаже ванредну 

седницу скупштине СТСС на којој ће се разматрати његов рад у досадашњем периоду. 

Такође позивамо целокупну стонотениску јавност да инсистира на променама у нашем 
савезу како бисмо коначно заједно дошли до организације и руководства које 

стонотениски спорт заслужује. 

 

Београд, 3. јун 2015. 
Управни одбор СТС Београд 

Душан Османагић, председник 


