Записник са ванредне изборне седнице скупштине СТСС
одржане 13.10.2016. у Београду

Дневни ред:
1. избор радних тела и верификација мандата,
2. усвајање записника са претходне седнице,
3. финансијско стање СТСС,
4. избор председника СТСС,
5. разрешење и избор надзорног одбора СТСС (чланови не могу бити делегати скупштине,
чланови ИО и других органа СТСС).

1. Избор радног председништва, записничара и оверивача записника
Скупштина је изабрала радно председништво у саставу: Владимир Шишка,
Светислав Димитријевић и Смиљка Радивојчевић. Скупштина је одлучила да
седницом председава Владимир Шишка, председник СТСВ.
За записничара је изабрана Смиљка Радивојчевић.
Изабрана је верификациона комисија у саставу: Имре Пете, Љубомир Петровић и
Срђан Стевић.
За овериваче записника су изабрани Срђан Стевић и Драган Гитарић.
Констатовано је на основу оверених спискова делегата да скупштини присуствује 35
делегата од укупно 35, тако да постоји кворум за рад скупштине и одлучивање.
Верификациона комисија је констатовала да су на листи делегата РСТСН Драган
Ђорђевић и Оливер Радошевић, а комисија не може да утврди да ли постоји казна
која их онемогућава да буду чланови скупштине, па то питање остављају РСТСН да
реши. Душан Поповић је изјавио да је скупштина СТСС у Пожаревцу, јула 2016.
поништила све одлуке претходног ИО СТСС у чијем раду је учествовао нелегални
представник РСТСН Петар Јовановић. Душан Османагић је скренуо пажњу
скупштини да се строго води рачуна о поштовању закона да не би рад скупштине
био доведен у питање.
Скупштини су присуствовали делегати Регионалног стонотениског савеза Ниш - 12
делегата, Стонотениског савеза Београда - 8 делегата и Стонотениског савеза
Војводине - 14 делегата и Стонотениског савеза особа са инвалидитетом - 1 делегат.
Скупштина је једногласно усвојила предложени дневни ред, са допуном – избор
надзорног одбора.

2. Усвајање записника са претходне седнице
Скупштина је верификовала записник са претходне седнице

3. Финансијско стање СТСС,
Уводну реч је дао председавајући Владимир Шишка који је обавестио присутне о лошој
финансијској ситуацији у СТСС, о о краткорочним неплаћеним обавезама од преко 3 милиона

динара, о нелегално потписаном судском поравнању и признању дугова шти је учинио бивши
председник Душан Стевановић, предстојећим наплатама меница са рачуна СТСС.
Шишка је такође обавестио присутне о неоснованим пријавама инспекцији Министарства
спорта и омладине од стране нелегалног заступника РСТСН, о најављеним тужбама тренера
Стојанова и Коцића и о обавезама да нови председник превазиђе тешкоће и обезбеди
стабилно функционисање СТСС, што исисјује свакодневни рад и знатна финансијска
средства.
Душан Поповић је рекао да је 50 година у стоном тенису и да стање последних 25 година
није добро. Указао је да не постоје финансијски извештаји из мандата председника
Калинића. Упитао је шта је епилог сталних примедби и зхатева СТСБ за утврђивање
чињеница о раду СТСС, посебно о опреми јер су спонзори дали Савезу велику количину
опреме и зашти нису плаћени рачуни из 2013, и 2014. године. Самтра да је крајње време да
Савезом управља „менаџерски борд“.
Предраг Милићевић је обавестио да је СТСБ писменим путем у више наврата тражио податке
о судским споровима у СТСС и о располагању опремом. Такође је тражио извештаје са
Међународног првенства Србије и годишње финансијске извештаје, али их није добио. Тек
сада се стичу услови да се право стање утврди.

4. Избор председника СТСС
Кандидати за председника СТСС су се представили по реду којим су кандидатуре објављене
на сајту СТСС. Одговарали су и на питања делегата.
Душaн Поповић је говорио о новом начину менаџмента у СТСС ради обезбеђивања више
финансијских средстава за СТСС.
Душан Османагић га је питао да ли одмах могао да помогне тако што би РСТСН вратио дуг од
300.000,00 који дугује СТСС.
Душан Поповић је одговорио да ће то бити следећег четвртка.
Драган Ђорђевић је изјавио да после дугог периода пуног негативних појава постоји
сагласност региона око неопходних промена. Сматра да треба по страну ставити појединачне
интересе и заједнички радити. Рекао је и да је ранији председник Радошевић имао договоре
са потенцијаним спонзорима, али да тада није било разумевања других региона. Сматра да
треба све вратити у нормалне токове и да се приступи избору председника без тензија.
Владимир Шишка је подржао сарадњу региона на бази равнправности, без „подређених“ и
надређених“.
Затим је скупштина обавила гласање.
За Зденка Мађера јец гласао 21 делегат.
За Мирка Гавриловића није гласао ниједан делагат.
За Душана Поповића није гласао ниједан делегат.
13 делегата је било уздржано.
Један делегат није гласао.
Скупштина је констатовала да је за председника СТСС изабран Зденко Мађер.

5. Избор надзорног одбора СТСС
За чланове надзорног одбора СТСС су изабрани једногласно Мијодраг Грандић, Ивица Стевић
и Владица Живковић. За председника НО је избарана Мијодраг Грандић.

На крају скупштине Душан Поповић је поставио питање о решењима Спортске инспекције
којима се Душан Стевановић враћа на место председника и на који начин је Мађер уписан у
АПР.
Владимир Шишка је упознао присутне да је Инспекција донела два решења 27. септембра и
10. октобра, под истим бројем, којим налаже упис Душана Стевановића у АПР. Решења нису
правоснажна и на њих су уложене жалбе. Инспекција се позива на чланове Закона којима се
уређују права запослених иако Стевановић није био запослен у СТСС. Очекују се решења по
жалбама. Изјавио је да је је Мађер у регистар АПР уписан нормалним путем, а да Поповић
све може и сам да провери у АПР.
Пре самог завршетка Милинко Дробњаковић је исказао незадовољство избацивањем екипе
Топличанина из супер лиге и за то оптужио Милићевића, Стевановића, Шишку и Мађера.
Изјавио је да ће Топличанин своја права остарити тужбама суду.
Скупштина је затим завршила са радом.

Београд, 13.10.2016.

записничар Смиљка Радивојчевић

овера:

Срђан Стевић

Драган Гитарић

Зденко Мађер, председник

-

1.

Извештај о раду председника СТСС

Председавајући Владимир Шишка исказао забринутост стањем у СТСС, јер се не зна
финансијско стање у СТСС. Истовремено, исказао је задовољство сазивањем скупштине и
присуством и сагласношћу делегата три регионална савеза. Поменуо је потписано поравнање
којим је председник СТСС признао спорно потраживање ресторана Дукат из Врњачке Бање,
иако је у првостепеном поступку СТСС имао одлуку у своју корист. Навео је и да је позајмица
коју је СТСС дао РСТСН била легална, али да је тај новац ненаменски потрошен од стране
физичких лица, и да је то главни разлог изостанка уплате чланарине у СТСС.
Предраг Милићевић је обавестио скуштину о главним разлозима сазивања скупштине и
незадовољства у СТСБ радом председника СТСС. Скупштина је сазвана у складу са чланом 55
Закона о спорту Републике Србије, члановима 3 и 29 статута СТСС, чланом 5 Пословника о
раду скупштине СТСС, на основу захтева клубова и регионалних савеза. Од председника
СТСС је захтевао доставу финансијских извештаја, што је његова законска обавеза,
извештаја са Међународног првенства Србије, извештаја о судским споровима и извештаја о
располагању опремом добијеном од спонзора - извештаје није добио. Постоји непотпун
извештај о Међународном првенству Србије где се помиње губитак од 1.500.000,00 динара.
Потписано судско поравнање је нелегално, јер је извршено без одлуке ИО СТСС, који је за то
једини надлежан, а помиње се и постојање још два спора за дугове из Врњачке Бање - један
од око 400.000,00 днара и други од 280.000,00 динара. Због тога је захтевао хитно сазивање
скупштине СТСС у више наврата, на седницама ИО СТСС и у допису НО СТСС. Навео је да је
је законска обавеза сазивање редовне скупштине бар једном годишње, а да је последња у
СТСС одржана 2014. године.
Душан Османагић је изјавио да се ништа слично, односно овако лоше, није догађало у СТСС
у дугом периоду и да све поступке треба дотерати до краја, како би се утврдила одговорност
да се злоупотребе не би поновиле.
Драган Ђорђевић је обавестио присутне о поступцима једног броја лица која врше нелегалне
уписе у регистар АПР, што подржава председник Стевановић, а све потиче од Јована Живића
и малог броја клубова око њега, који представљају једну десетину чланства у РСТСН. Позвао
је све да помогну да се реши ситуација у РСТСН и оствари воља клубова у региону. Поменуо
је и намеру председника СТСС да путује на Олимпијске игре у Рио.
Саша Марковић је рекао да у Рио путују само тренери и спортисти, не руководство, и да би
то био још један прекршај председника, уколико је тачно.
Милан Радовић је обавестио присутне да се Душан Стевановић позива на помоћ пријатеља
који је директор АПР те да на тај начин омогућава бројне нелегалне уписе у АПР.
Владимир Шишка је рекао да АПР не улази у чињенично стање, већ једино проверава
процедуру и формалну исправност поднетих докумената. Додао је да неодржавање
скупштине у СТСС по Закону о спорту представља основ за брисање из регистра, што се
срећом није догодило. Констатовао је да је расправа по овој тачки завршена, а да нема
гласања јер председник није доставио извештај.
2.

Финансијски извештај

Владимир Шишка мисли да је дуг СТСС увећан, због судског поравнања и других
задуживања, тако да је сад око 16.000.000,00 динара. По његовом мишљењу најважније је да
се утврди тачно стање и да се направи пресек дуговања и потраживања. Сматра да се без
тога не може започети ниједан посао у СТСС. Сматра да заказивање скупштине за крај
октобра има за циљ да се што више средстава СТСС усмери ка повериоцима из Врњачке
Бање и да Стевановић руководи још једним Међународним првенством Србије. Констатује да
скупштини није достављен финансијски извештај, па се нема о чему гласати и предлаже да
се пређе на следећу тачку.
3.

Предлог за разрешење председника СТСС.

Скупштина је гласала о предлогу за разрешење председника Душана Стевановића.
За разрешење је гласало свих 35 делегата, није било уздржаних и оних који су
против.
4.

Избор заступника СТСС.

Владимир Шишка је обавестио присутне да треба да се изабере заступник који заступа и
представља СТСС до избора председника. Има поверење у кандидата СТСБ, уз захтев да све
плаћања и одлуке буду усклађиване са СТСВ и РСТСН електронском поштом.
Предраг Милићевић је за заступника предложио Зденка Мађера који је тај посао већ једном
обавио, поштујући закон и све одлуке скупштине. Сви захтеви за јавност у раду су потпуно
прихватљиви. Обавестио је присутне да ће СТСБ имати кандидата за председника СТСС и да
од друга два региона очекује подршку.
Душан Поповић је рекао да није очекивао да се промовише СТСБ већ да се каже како ће бити
извршен упис у АПР. Изјавио је и да РСТСН рефлектује на неке функције у СТСС. Апеловао је
на све да покушају да нађу кандидате за функције који ће имати менаџерски приступ у
вођењу СТСС.
Владимир Шишка је изјавио да СТСВ вероватно неће имати кандидата за председника СТСС,
али да је о било чему тешко говорити без пресека финансијског стања. Поновио је да има
поверења у предлоге СТСБ. Рекао је да брод СТСС тоне и да је ово последња шанса за спас.
Скупштина је гласала о предлогу за именовање заступника. За именовање Зденка
Мађера за заступника СТСС је гласало свих 35 делегата, није било уздржаних и оних
који су против.
Владимир Шишка је предложио скупштини да донесе одлуку да се стави ван
употребе печат који се налази у поседу бившег председника Стевановића и да се
заступник Зденко Мађер једини овласти да користи и евентуално изради печат,
сагласно статуту СТСС. Одлука је усвојена једногласно.
5.

Допуне дневног реда

Владимир Шишка је предложио да се изабере регистрациона комисија која ће да
доврши све послове регистрације клубова и играча. Скупштина је једногласно за
чланове регистрационе комисије изабрала Звонимира Бритку, Срђана Томичића и
Срђана Стевића .
Владимир Шишка је предложио да скупштина утврди износ чланарине коју
регионални савези преносе СТСС. Једногласно је усвојено да се 25% прикупљених
средстава пренесе СТСС, након уписа промене заступника у регистар АПР.
Срђан Томичић је указао на хитност израде календара такмичења и свих других
послова потребних за почетак такмичарске сезоне, што клубови очекују хитно.
Предложио је да посао израде календара обави комисија у саставу Предраг
Милићевић, Срђан Томичић и Драган Оцокољић, што је једногласно усвојено.

Срђан Стевић је предложио да скупштина донесе одлуку којом се утврђује да су
ништаве све одлуке органа СТСС у којима су учествовали нелегални представници
РСТСН Мирољуб Пејић и Петар Јовановић, што је једногласно усвојено.

Скупштина је затим завршила са радом.

Пожаревац, 22.7.2016.

Записник водио:
Саша Марковић

Владимир Шишка, председавајући

Оверавају:
Срђан Томичић

Срђан Стевић

Зденко Мађер, заступник

