ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ТС РС ОДРЖАНЕ ДАНА
24.03.2012. године у просторијама Банског двора у Бања Луци

Радно предсједништво :Мишо Родић, Небојша Антонијевић и Саша
Тривић

Предложени дневни ред:
1.Избор верификационе комисије
2. Усвајање записника са посљедње сједнице
3.Извјештај верификационе комисије
4.Усвајање извјештаја о раду за 2011.год
5.Усвајање финансијског извјештаја за 2011 годину
6. Информација о раду Стручног одбора
7.Усвајање плана рада за 2012.год
8. Усвајање финансијског плана за 2012. год
9. Избор нових чланова УО ТС РС
10. Избор предсједника ТС РС
11. Разно
На предлог предсједника скупштине усвојен је измјењени дневни
ред како слиједи:
1.Избор верификационе комисије, записничара и овјеривача
записника
2. Усвајање записника са посљедње сједнице
3.Извјештај верификационе комисије
4.Усвајање извјештаја о раду за 2011.год

5.Усвајање финансијског извјештаја за 2011 годину
6. Информација о раду Стручног одбора
7.Усвајање плана рада за 2012.год
8. Усвајање финансијског плана за 2012. год
9. Избор нових чланова УО ТС РС
10. Избор предсједника ТС РС
11. Разно

АД 1. Избор верификационе комисије, записничара и
овјеривача записника
За чланове верификационе комисије изабрани су Јандрић Ненадпредсједник, Митија Тањга и Саша Стовраговић.
За записничара је изабран Саша Тривић
За овјериваче записника су изабрани Комленац Ранко и Радован
Милојица
АД 2. Усвајање записника са посљедње сједнице
Без примједби на приједлог записника са посљедње сједнице
скупштине исти је усвојен.
АД 3. Извјештај верификационе комисије
Ненад Јандрић је извјестио скупштину да присуствује 27 делегата испред
14 клубова од могућа 34 делегата чиме су створени услови да
Скупштина може пуноважно одлучивати.

АД 4. Усвајање извјештаја о раду за 2011.год
Послије дискусије о Извјештају о раду исти је усвојен без измјена уз
дискусију и напомене о слиједећим темама:
1. Значај успостављања законитости рада ТС БиХ са појачањем
активности на ријешењу овог питања (у дискусији учествовали

Бојан Мичић,Мићо Цветковић, Ратко Стаменић,Саша
Тривић,Зоран Рачић)

Ад 5 . Усвајање финансијског извјештаја за 2011 годину
Послије дискусије о Финансијском извјештају за 2010 исти је усвојен без
измјена.
Послије дискусије о Плану рада за 2011. исти је усвојен без измјена.
АД 6. Информација о раду Стручног одбора
Послије дискусије о раду Стручног одбора за 2011. исти је усвојен без
измјена.
АД 7. Усвајање плана рада за 2012.год
Послије расправе о предложеном плану исти је усвојен у слиједеће
примједбе:
1. Из плана рада избацити тачку 7. Којом је дефинисана сарадња са
руским инвеститорима из разлога што се до сада нису званичним
путем обратили органима савеза.
2. У план додати конкретне активности које се планирају спровести у
сарадњи са ТСС и кроз тај дио плана појачати сарадњу са ТСС.
3. Због проблема (финансијске природе) треба изнаћи начин да се
клубови из источног дијела РС финасијски помогну приликом
одржавања турнира
4. Појачати активности на међусобној сарадњи клубова.
5. Покушати изнаћи начин за смањење трошкова турнира
6. Још једном изанализирати висине чланарина и начин измирења
обавеза из претходног периода
7. Направити пројекат плеј енд стеј као најважнији задатак за 2012.
Годину
8. Појачати активности на финасијском јачању савеза
9. Покренути пројекат за обезбјеђење услова за изградњу тениских
терена којим би се у контакту са општинским органима власти
издејствовало додјењивање земљишта на кориштење а све у
циљу изградње нових тениских терена.
АД 8. Усвајање финансијског плана за 2012. Год
Послије расправе о финасијском плану за 2012.годину исти је усвојен уз
примједбе да се током ребаланса у 2012. Години предвиде средства за
помоћ такмичарима и средства потрбна за ангажовање професионалног
секретара

АД 9. Избор нових чланова УО ТС РС
На основу приједлога УО ТС РС скупштина је усвојила измјене чланова
УО. Приједлог нових чланова УО је саставни дио овог записника
АД 10. Избор предсједника ТС РС
На основу приједлога УО ТС РС скупштина је усвојила приједлог да се за
предсједника ТС РС именује Драшко Милиновић.
АД 11. Разно
Под тачком разно није било тема за расправу.

Сједница је завршена 24.03.2012..године у 11.45 часова .

Бања Лука, 26.03.2012.године.
Записник водио и саставио
Саша Тривић
Записник овјерили :
Комленац Ранко
Радован Милојица

