
Председнику СТС Србије 

Члановима ИО СТСС                                                                                        26.12.2013. 

Бритка Звонимиру 

Поштовани господине Звонимире 

Ово писмо посматрајте као мој лични став у циљу доприноса развоја ветеранског и другог 

стонотениског спорта у Србији.Из пристојноси и пијетету према свим стонотениским радницима у 

Србији,имена нећу помињати.Пре тога цитираћу Вам једну причу из старих времена(наравно 

нисте у обавези да је прочитате): 

                                                  „Све препреке су могућност за побољшљње нашег живота“У старим 

временима краљ је наредио да се на сред пута постави велики камен.Сакрио се и посматрао да ли 

ће неко покушати померити камен с пута.Трговци и богати кметови су ишли путем ,но сви су само 

заобилазили камен,настављајући пут.Неки су се чак жалили на краља ,због неодржавања пута,но 

нико од њих није ни покушао померити камен.Ускоро је путем пролазио сиромах  са тешким 

бременом на раменима.Кад је угледао камен,спустио је бреме на земљу и покушао померити 

камен.Након поприлично времена,успео га је помакнути уз ивицу пута.Кад се вратио по свој 

пртљаг ,на месту где је пре био камен пронашао је замотуљак.У замотуљку су били златници и 

краљво писмо у којем је писало да је злато намењено оном ко помакне камен с пута.Сиромах је 

знао нешто што већина не зна.„СВЕ ПРЕПРЕКЕ СУ МОГУЋНОСТ ЗА ПОБОЉШЉЊЕ НАШЕГ 

ЖИВОТА“ 

                                            Све време сам као човек и генерални секретар СТСС  према Вама, као 

персони, и према Стонотениском удружењу ветерана  Србије, имао веома коректне пословне и 

врло симпатичне приватне односе.Преписке које смо имали су биле увек на „per si“у духу 

срдачности и поштовања.(ја их чувам меморисане).Међутим задњи догађаји око свега овога  

заслужују мало појашњење. 

                                         Предходна Скупштина и ИО СТСС су донели Одлуку таква каква јесте(Ви је 

знате ).Све време мандата старе Скупштине Удружење ветерана је организовало,преко домаћина 

организатора, првенство државе за ветеране,што није никада било спорно.Након истека мандата 

старе Скупштине,престају  функције свих Комисија па и Ветеранске Комисије.На новој Изборној 

Скупштини СТСС,крајем 2012. Године изабран је и нови ИО СТСС који је именовао нове 

председнике Комисија СТСС.На једној од седница ИО СТСС је именован и нови председник 

Ветеранске Комисије СТСС.(Ви то знате).Да Вам напоменем да је представник СТС Београда-

Регион Београд био веома изненађен и кандидатуру за Вас, као кандидата за председника 

Ветеранске Комисије Србије,ад-хок ,поднео на самом ИО, што је био преседан али је председник 

ИО кандидатуту прихватио. 

                                          Ја сам као генерални секретар послао допис свим Регионалним савезима да, 

у предвиђеном року,доставе имена својих  кандидата за председнике Комисија у СТС Србије.На 



жалост Стонотениски савез Београда-Регион Београд није доставио име ни једног кандидата па ни 

име кандидата за Ветеранску Комисију СТСС.Даљи слет догађаја знате ,па не бих да Вам их 

понављам.Иначе,пошто сам писмено обавештен ,да је новоизабрани председник Ветеранске 

Комисије у међувремену поднео оставку,предложићу ИО СТС Србије да се упути допис свим 

Регионима да, у предвиђеном року,доставе свој предлог за председника Ветеранске Комисије СТС 

Србије(наравно ако се оставка усвоји на првој наредној седници ИО СТС Србије). 

                                        Не бих да елаборирам рад Стонотениског удружења ветерана Србије, јел је 

то правно конституисано Удружење које је валидно регистровано у АПР-у са свим правима и 

обавезама према највишем акту свог удружења ,на основу кога и одвија своје активности. Чак 

сматрам да Стонотениско удружење ветерана Србије треба да буде придружени или стални члан 

СТС Србије(пример Инвалиди Србије).Ово је мој став који ћу изнети на ИО СТС Србије,наравно на 

основу писменог захтева Управног одбора Стонотениског удружења ветерана Србије и услова који 

проистичу из Статута СТС Србије.  

Вама лично као председнику  и Извршном одбору Стонотениског удружења ветерана Србије 

,стојим на располагању да у оквиру легалних институција СТС Србије решимо све несугласице на 

обострано задовољство и уз међусобно уважавање. 

На вама је да изаберете време ,обавестите ме, а место је канцеларија СТС Србије. 

Срдачан поздрав и срећни Новогодишњи и Божићни празници.    

                                                                                                                                   Јован Живић                          

 

 

 


