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ПРОГРАМА РАДА СТСС 
 
Основни мотив  који ме је навео да поднесем кандидатуру за други мандат  је 
чињеница да је СТСС постао стабилна спортска организација, са сређеним 
односима својих чланова. У претходном периоду потрошено је много времена око 
превазилажења  многих проблема – регулисања великих дуговања, обезбеђење 
средстава за основно функционисање, уређивање општих аката. Данас је СТСС 
организационо и финансијски стабилна организација која успешно и мирно може 
да ради и обезбеди стални напредак својих чланова. 
  

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ (краткорочни 2013 и 2014) 
  
Спровођење Календара такмичења  
План и програм  мора бити усклађен са међународним календаром и са наступима 
репрезентативних селекција. Омогућити да наши најбољи играчи који играју у 
иностранству наступе на важним и изборним домаћим такмичењима. Обезбедити 
новчане награде за  најбоље појединце на  првенству Србије, као и за прваке Супер 
лига у екипној конкуренцији. 
 
Подизање на виши ниво услова такмичења  
Добар имиџ и реноме стоног тениса у Србији, можемо одржати једино подизањем  
на виши ниво организације домаћих и међународних  такмичења. Водити рачуна о 
времену и трајању  појединих турнира (да ли један, два или три дана), квалитет 
опреме у салама, осветљење итд…стандардизација услова Такмичарско-техничка 
комисија треба да врши контроле хала пре такмичења. 
 
- учешће играча на значајним такмичењима  
Обезбедити учешће свих селекција на Светским и Еврпским првенствима, 
Медитеранским играма и Балканским шампионатима, 
 
- на основу финансијског плана одредити финансирање такмичења по 
селекцијама и приоритетима за сваку годину  
Одредити Буџет за такмичења и припреме, за сваку селекцију и стриктно се 
придржавати зацртаног плана,  
 
- обезбедити несметано функционисање канцеларије 
Обезбедити услове да канцеларија  буде сервис својих чланица ажурна, ефикасна и 
брза,  
 
- образовање и лиценцирање стонотениских стручњака у складу са Законом о 
спорту 
Стручно усавршавање и оспособљавање тренера на семинарима, као и наменским 
стручним састанцима (округли сто стонотениских стручњака) спроводиће се у 
складу са Правилником о лиценцирању тренера  и омогућиће бољу обученост, 
савремени приступ тренажном процесу а све по узору на успешне стонотениске 
земље,  



- рад у центрима и сарадња са клупским тренерима 
Тренинг у центрима СТСС и присуство биће омогућено и клупским тренрима  
играча репрезентативаца. Спровођење организованих припрема Регионалних 
центара такође ће бити омогућено свим играчима репрезентативних селекција као и 
онима који ће добити шансу у будућности. Могућност тренинга наших 
спортистима са Инвалидитетом поред Новог Сада биће обезбеђена и у центру 
Суботица, 
 
- довођење стонотениског тренера из Кине 
Довођење тренера еxперта за рад са млађим категоријама, који би имао обавезу 
рада са играчима и играчицама различитих узрасних категорија. На основу 
предлога селектора и Одлуке стручног савета одредио би се шири круг кандидата, 
који би имали обавезу редовног  присуства по центрима где се спроводи тренинг. 
Радио би по клубовима, био  присутан на домаћим такмичењима. У сарадњи са 
селекторима  помагао у  раду са националним селекција. 
 
 
- учешће у организацији такмичења са Регионалним савезима као и мечевима  
 
Европске лиге:  
 
а) међународна такмичења и мечеви   
Поред ИТТФ-овог турнира Србија опен поднела би се апликација за добијање 
Ветеранског првенства Европе 2014.године, Омладинског првенства Европе (први 
слободан термин) као и осталих профитабилних турнира, 
 
б) домаћи турнири 
Ограничити број турнира сразмерно квалитету и интересу чланица стонотениског 
спорта. Наградни фонд обавезан за  турнире у организацији СТСС, за млађе 
категорије обезбедити робне и друге награде. 
Како би имали сређену, правичнију и тачнију ранг листу свих категорија наших 
играча, извршити добру процену турнира који се бодују, што ће  у многоме 
олакшати одређивање  носилаца група на  турнирима, 
 
ц) такмичења спортиста са посебним потребама 
помоћ у организацији такмичења и апликација за један Европски турнир у Србији.  
 
Маркетинг и пропаганда 
Редовна буџетска средства готово никада не покривају спровођење Плана и 
програма у целости. План и програм припрема и такмичења у многоме премашују  
стварне финансијске могућности СТСС. Важан задатак биће обезбеђивање услове и  
заинтересовати донаторе и спонзоре да  улажу у стони тенис.  
И.О. - Обезбедити самоодржив систем финансирања и организације турнира мимо 
редовног програма. Оформити маркетиншку комисија са искључивим задатком 
проналажења спонзора. Обезбедити сигурног партнера који би нас снабдевао са 
спортским реквизитима. 



Организоваћемо само она међународна такмичења на којима се може остварити 
добит као што је Европско првенство за ветеране. Отворићемо могућност, да Супер 
и Првих лига Србије носе име спонзора. Једна од активности за обезбеђење 
финансијских средстава били би и стонотениски центри,  пре свега ново отворени у 
Суботици у којем би се нудио квалитетан стонотениски  тренинг у организацији 
СТСС уз адекватну надокнаду. 
 
Стална сарадња у реализацији заједничких пројеката са Регионалним савезима. 
 
Потписати споразум о сарадњи са једном од  великих тв кућа које би се бавиле  
пропагандом стоног тениса и увели једно месечну емисију о догађањима  у стоном 
тенису. 
 
Односи са Министарством спорта,Олимпијским комитетом и Спортским 
савезом Србије 
  
Стална сарадња и присуство, учешће у раду програмских комисија и пријаве на 
конкурсе МОК-а ,ОКС и Мин спорта Србије. 
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ( Дугорочни 2015 и 2016 година ) 
 
Континуирани рад у циљу обезбеђење врхунских резултата 
Свака, па и наша, стонотениска нација се суочава са неминовном сменом 
генерација играча. Наравно, то се одражава и на остварене резултате пре свега у 
сениорској селекцији тако да се пре 2015 не може очекивати врхунски спортски 
резултат у стоном тенису.  У циљу ублажавања ефеката „смене генерација“ и 
подизања квалитета играча планиране су следеће активности:     
- стварање шире базе играча што ће омогућити већу конкурентност у националним 
селекцијама, 
- спровођење тренажних процеса у Кини, стална сарадња са земљама из окружења, 
- одлазак наших тренера у Кину,  
- професионализација спорта и спортиста,  
- организација Регионалне лиге (са екипама од Турске до Француске), 
- обезбеђење услова професионалним играчима за школовање  и укључење у 
пројекте “каријера и после спорта”.  
 
 
 
Суботица, 01.11.2012.године 
                                                                                                 Зоран Калинић 

 
 
 


