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ПРЕДМЕТ: Жалба на Одлуку Стонотениског савеза Србије о предлогу кандидата 

за доделу новчане државне помоћи по Уредби Владе Републике Србије за Програм 

финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима 

услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник 

РС”, број 111 од 25. новембра 2021.). 

 

Господине Министре, 

Молимо Вас да хитно реагујете у складу са Уредбом Владе Републике Србије 

за Програм финансијске подршке спортским организацијама у отежаним 

економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. 

Наиме, Стонотениски савез Србије је донео Одлуку о предложеним стонотениским 

клубовима међу којима није Стонотениски клуб Нови Сад, најуспешнији клуб у 

женској конкуренцији у Србији, последње четири године четвороструки шампион 

Суперлиге Србије, полуфиналиста Купа Европе из минуле сезоне 2020-21 (мај, 2021) 

и актуелни четвртфиналиста Купа Европе у актуелног сезони 2021-22 и учесник Лиге 

шампиона (новембар, 2021). Ово су историјски резултати не само за женски стони 

тенис, већ и за женски спорт уопште јер први пут имамо учешће у групној фази 

Лиге шампиона и клуб који је званично међу 12 најбољих женских клубова у 

Европи.   

Ова новчана помоћ би нам јако значила пошто смо и даље учесници Купа Европе, 

следе нам већ у јануару 2022. године далека и скупоцена гостовања у иностранству, 

и не знам како ћемо то издржати као клуб без ове финансијске подршке државе јер 

због „ковид времена“ као што знате трошкови су неупоредиво већи за путовања, 

тестирање, смештај што је и критеријум по Уредби Владе за намену новчаних 
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“Нови Сад” 

средстава „трошкови учешћа у међународним такмичењима и одржавање испуњености услова 

за учешће у међународним такмичењима у текућој и наредној такмичарској сезони”. 

Ви сте били на сајму спорта у Новом Саду, када сте посетили и штанд СТК 

Нови Сад, видели сте нашу презентацију и чули да смо једини представник на 

међународним турнирима, улажемо велике напоре да на најбољи начин представимо 

српски спорт. Утакмице наших европских такмичења директно су преношене на 

националној телевизији.  

 Ако додамо да су стонотенисерке Новог Сада Тијана Јокић и Сабина Шурјан 

вицешампионке Европе до 21. године (сребро на ЕП у Белгији, новембар 2021), уз то 

да клуб има убедљиво највећи број регистрованих такмичара млађих узрасних 

категорија у Стонотениском савезу Србије (скоро 90), шампион државе код млађих 

кадета, вицешмпион код кадеткиња, трећи код јуниорки, трећи код јуниора, најбољег 

млађег кадета и најбољег кадета у Србији, две најбоље јуниорке у Србији, укупно 5 

репрезентативки, јасно је да Стонотениски савез Србије ни у ком случају не може, а 

да не предложи СТК Нови Сад на списак клубови за добијање новчане помоћи по 

предметном Програму. 

 Молимо Вас да ревидирате Одлуку Стонотениског савеза Србије и да се 

у односу на владину Уредбу уврсти СТК Нови Сад у списак примаоца државне 

помоћи јер у супротном имаћемо једини пример од свих спортова који су 

укључени у овај Програм да клуб који игра Европу, а уз то у питању је женска 

екипа као једна од најуспешнијих у Републици Србији, не добије заслужену 

помоћ по Програму финансијске подршке спортским организацијама у 

отежаним економским условима услед пандемије. 

 Знамо да сте до сада увек штитили интерес спорта, годинама успешно 

предводите спорт и спортску политику и увек сте се залагали за поштовање Одлука 

Владе Републике Србије као што је и ова владина Уредба.  

    

 Предраг Ничић 

     СТК Нови Сад 

       


