
Извјештај о раду за 8 мјесеци 2011. године 

 

 
Намјена овог извјештаја је да се кроз расправу на сједници УО изврши 

анализа до сада учињеног и покрену незавршени задаци из планова  Управног и 

Стручног одбора. 

 

1. РАД НА УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ТЕНИСКОГ САВЕЗА 
РС КОЈА ПОДРАЗУМИЈЕВА КОМПЛЕТИРАЊЕ СВИХ ОРГАНА 
ПОТРЕБНИХ ЗА САМОСТАЛАН  И ПОТПУН РАД ТС РС.  

Од органа који су требали бити формирани за квалитетан рад савеза за 

сада је формиран Стручни одбор , такмичарска комисија и Секција родитеља 

који су до сада одржали више састанака. За сада нису профункционисале 

комисије Скупштине. За један дио њих није ни било потребе да се састаје док 

други дио њих треба профункционисати у скорој будућности обзиром да се 

ближи крај године те ће се појавити потреба за њиховим ангажовањем. 

Примјетна је слаба заинтересованост изабраних појединаца за рад у органима у 

које су изабрани. Почетком идуће године (након извјештајне скупштине) 

потребно је извршити анализу рада сваког органа и појединца те предузети 

мјере за њихово активирање или промјену у персоналном саставу. Примјетна је 

потреба за сталним ангажовањем секретара професионалца за којег је потребно 

обезбједити материјалне услове. 

2. ФОРМИРАЊЕ СТРУЧНОГ ОДБОРА КОЈИ ЋЕ ВОДИТИ СВЕ      
АКТИВНОСТИ НА РАЗВОЈУ ТАКМИЧАРСКОГ ПОГОНА ТЕ ЕДУКАЦИЈИ 
ТРЕНЕРА И СУДИЈА 
                    -Избор чланова стручног одбора (рок крај априла) 
                    -Избор селектора (рок крај априла) 
      -Усвајање плана рада Стручног савјета 

 Све активности на формирању стручног одбора су завршене и одржано је више 

састанака одбора . Обзиром на касно формирање одбора  одбор је у протеклом пероду 

обавио послове који су били важни за почетак рада репрезентативних селекција и других 

хитних послова. У наредна 3 мјесеца се очекују значајне активности одбора. 

 3. РАД НА ПРОМОЦИЈИ ТС РС 
 У протеклом периоду смо уз ангажовање професионалног новинара путем 

странице савеза и кроз писане медије значајно поправили имидж савеза у јавности и на 

један другачији начин представили савез. Сматрам да у будућности треба наставити са 

истим активностима у посебну пажњу на ставове Министарства спорта које има веома 

лоше мишљење о раду свих савеза па и нашег. Постоје појединци који из приватних 

интереса пласирају погрешне информације представницима министарства те се овом 

питању треба посветити посебна пажња. 

 4. РИЈЕШАВАЊЕ СТАТУСА ТС БИХ И ОДНОСА СА ИТФ- Владислав 
Бабић и Мишо Радаковић 

 Како се и очекивало активности на ријешавању статуса нису дале никакве 

посебне резултате. И поред више покушаја да се на равноправним односима успоставе 

односи појединци из ТС БиХ су приватизовали функције и не пристају на успостављање 

коректних односа. Кроз контакте са ИТФ смо успјели прекинуи притисак г-Шоше на 

клубове организаторе фјучерс турнира. Тренутно покушавамо добити организацију више 

турнира из календара ТЕ. Адвокату смо дали у задатак да припреми све потребне 

документе за захтијев за дерегистрацију Савеза у оквиру Министарства правде БиХ 

након истека 2 године од последње сједнице скупштине. Иако смо дали у задатак да се 



поднесе кривична пријава за неправилности у раду савеза адвокат није предузео 

потребне активности те треба размислити о ангажовању другог адвоката. Г Стаменић је 

отишао са репрезентацијом БиХ у Данску те треба чути његово мишљење о тренутној 

сизуацији. 

5. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ 
ТЕНИСКОГ ЦЕНТРА ТС РС.-Ранко Лабовић 

До сада је припремљено идејно ријешење за Национални тениски центар и 

поднесен захтијев Министарству финансија за финансирање пројекта. Тренутно се воде 

активности на лобирању  за одобрење пројекта. 

6. ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ТС РС И ТСС А СВЕ У 
СКЛАДУ СА СПОРАЗУМОМ О ПАРАЛЕЛНИМ ВЕЗАМА, ТЕ ФОРМИРАЊЕ 
ОДБОРА ЗА САРАДЊУ СА ТСС. (рок крај августа) 

Споразум је потписан али није формиран одбор предвиђен споразумом те је 

потребно у најкраћем року покренути активности за формирање истог јер се ефекти 

споразума могу очекивати тек његовим формирањем. 

7. ФОРМИРАЊЕ СПОНЗОРСКОГ ПУЛА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ТС РС ТЕ 
ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА РАЗВОЈ ТЕНИСА У 
РС. 

Ово је активност која уопште није покренута  и без које није могуће успоставити 

озбиљан рад савеза те јој се треба посветити у најкраће могућем времену. 

8. УВИД У ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ И НАЧИН РАДА СТРУЧНОГ 
САВЈЕТА 

Ову активност је могуће провести након завршетка календарске године. 

 

Проблем са којим се сусреће савез је лоша финансијска ситуација. Тренутно већи 

дио клубова није извршио своје финансијске обавезе према савезу. Из тог разлога 

предлажем одржавање заједничког састанка са представницима свих клубова на 

ријешењу овог проблема. Такође на том састанку треба разјаснити однос клубова према 

савезу и њихов интерес у постојању савеза. Морам нагласити да сам од стране свих 

клубова имао максималну подршку у свим активностима везаним за рад савеза. 

Примјетно је да одређени број такмичара није уплатио своје обавезе према савезу 

али је у последње вријеме примјетан тренд измирења обавеза захвањујући проведеним 

активностима. Морам напоменути да је ситуација оваква због проблема у којим смо се 

нашли у на почетку године та да са почетим активностима треба наставити. 

Од планираних средстава од стране Министарства спорта добили смо само 3000 

км за рад канцеларије савеза. Обећан нам је и износ од 3000 км за одржавање кампа. 

Мислим да није реално очекивати још средстава у овој години. 

Оно што је најзначајније је да је систем такмичења у оквиру ТС РС  

профукционисао без већих проблема и да је највећи број предвиђених турнира одржан. У 

току ове такмичарске сезоне организован је одлазак репрезентација на првенствима БиХ 

чиме смо омогућили да један број најбољих такмичара наступио за репрезентацију БиХ . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


