
Поштовани чланови СТСС, 

 

У најновијим нападима на Стонотениски савез Србије се по ко зна који пут користи исти 

портал, као извршилац. 

 

Завера 

атрица је увек иста. Такозвана редакција измисли "аферу", затим на ту тему "вест" 

сачини спортски бизнисмен који води један новосадски клуб, онда ту тему 

разради  "редакција", у коју се укључе безимени коментатори (уз неколико часних 

изузетака). На крају провејава спасоносно решење које је на дохват руке.. Теорија завере 

редакције каже да је СТСС хтео да сакрије буџетских 20 милиона динара и да их потроши 

за себе, а да то нико не зна. 

 

Чињенице 

вог пута је повод финансијска подршка утврђена Уредбом Владе РС. Стонотениски 

савез Србије је о спровођењу програма већ обавестио све клубове у Републици.  Свако 

ко зна на који начин се троше и правдају буџетска средства зна и колико је тврдња да неко 

намерава да новац сакрије и потроши у ко зна које сврхе  бесмислена лаж, стога не 

завређује одговор.  

Чињенице су следеће: 
- постојала су два предлога - први, пре објаве Уредбе, на основу телефонске информације 

из Министарства које је припремало програм за Владу, и други списак који је коначно 

усвојен; разлика између два предлога је што су у првом била по 3 првопласирана клуба 

из супер лига за мушкарце и жене и по један клуб који има најбоље резултате у раду са 

младим играчима (Рапид и Стак); 

- након објаве Уредбе (објављена је у петак поподне, 27. новембра) СТСС је у свему 

поступио по Уредби; никакве везе са тим нема објава вести на било ком од медија; 

- СТСС и други национални савези су поставили питање проширења броја клубова на 

више од 8, али је став у МОС био да се мора поступити по Уредби Владе; 

- на састанку ИО СТСС је увек присутно десетак особа, тако да тајне никад нема; на 

последњем су били присутни Марко Јевтовић и Бојан Милошевић и то није никаква 

сметња за рад јер су састанци јавни; ако је завера то што је Црвена звезда на списку, 

онда добро, а што се тиче Бојана Милошевића и Партизана - он је самоиницијативно 

дошао да образложи предлог да Партизан буде на списку јер из буџета града и МОС не 

добија ни динар, зато што је таква спортска политика у граду Београду; иако са Бојаном 

свакодневно тренирам, Партизан ипак није на списку, јер је ИО СТСС имао другачији 

став; 

- напокон, СТСС је обавестио чланство о коначној одлуци ИО СТСС и новац уплатио на 

рачуне 8 клубова који су средства добили  (новац није "доспео" на рачуне клубова, већ је 

средства СТСС уплатио на рачуне клубова јер поступа у складу са Уредбом, о чему је 

дужан да обавести Министарство). 
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СТСС је позвао свих 8 клубова да размотре могућност да помогну и 

другим клубовима у Републици, из других средстава, не буџетских, 

солидарности ради - дакле, није их уценио, нити натерао. Начелно су сви 

пристали, уз резерву једног клуба. О одговору заступника клубова 

чланство СТСС је такође обавештено електронском поштом. 

 

Мета 

ада долазимо до праве теме нових напада на СТСС. Један новосадски клуб не жели да 

се солидарише са другим клубовима у СТСС. У ствари, жели да део средстава упути 

ка другим клубовима по свом избору, у виду опреме коју заступник тог клуба продаје, а 

критеријуми, који су одавно утврђени, су  "преузимање, гласачка машина, сигурни глас" 

итд. Наречени бизнисмен свој модел рада у спорту спроводи већ десетак година, са 

великим успехом у упропашћавању најбољих генерација младих стонотенисерки. И тај 

модел је једноставан - преузимају се за "Џ" од "малих" клубова играчице које имају таленат 

и перспективу, али и стипендије Министарства. Те играчице у клубу не напредују, већ 

полако одлазе, или из земље или из спорта, па тако бизнисмен увек трага за новим. 

Увидом у јавне податке свако се може уверити у успех финансијског сектора тог клуба - за 

2019. има 8.723.000,00 субвенција. Играчице имају стипендије Републике или Покрајине, 

тренера плаћа СТСС, јер је истовремено и спортски директор, СТСС плаћа и стан у Новом 

Саду за потребе тренера. Стога, чини се могућим да клуб који већ има у систему око 

100.000 евра, а добија из буџета још преко 20.000 евра, може да се потруди и нађе средства 

за помоћ оним мањим клубовима који нису толико успешни. А можда са тим буџетом клуб 

уђе у полуфинале лиге шампиона или макар финале ETTU купа, што би било очекивано. 

 

Међутим, то није случај. Случај је да се враћамо на оно већ поменуто - "преузимање, 

гласачка машина, сигурни глас" ... 

 

Стварност 

а крају, да подсетим -  програм Владе Републике Србије, односно финансијска 

подршка није награда за резултате новосадског клуба, већ подршка спорту са циљем 

очувања стабилности система спорта у олимпијским гранама које имају дугогодишњу 

традицију. Право на подршку је стекао Стонотениски савез Србије, на основу учешћа 

на олимпијским играма и освојеним медаљама на европским и светским 

првенствима.   

ко овако наставимо бојим се да ћемо и тај статус да изгубимо. Сви који прате стони 

тенис су свесни да ускоро нећемо имати ни једног играча ни у једном главном жребу 

на међународним такмичењима, јер је "преузимање..." ипак приоритет. 

тонотениски савез Србије је национални грански стонотениски савез, чији сам 

председник у овом мандату. Док је тако, нећу дозволити да се из личног, 

партикуларног интереса вређа и унижава највиша стонотениска институција коју 
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сви заједно имамо, Ниједан клуб, па макар и тако успешан као поменути, на то нема 

право. Бизнисмен има право да скупља сигурне гласове, али не и да за то оптужује СТСС.  

 

Као врхунски спортиста, са спортском биографијом какву имам, немам 

намеру да сваки пут демантујем писанија бизнисмена и редакције. Они 

се најбоље разумеју у бројање сигурних гласова, а овде се ради о стоном 

тенису.  

 

Београд, 23.12.2020. 

 

Александар Каракашевић, председник СТСС 

 


