ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ ПРЕДСЈЕДНИШТВА ТС РС ОДРЖАНЕ ДАНА
17.08.2010.ГОДИНЕ
ПРИСУТНИ:
Милан Радаковић
Владислав Бабић
Ратко Стаменић
Ранко Лабовић
Небојша Антонијевић

ОДСУТНИ:
Бранко Латиновић
Душан Драгић
Славиша Раковић
Гордан Лалић
Владо Благојевић

Те као гости представници тениских клубова:Борац, Бања лука,Др. Младен
Стојановић и Прохема
Након што је утврђено да Предсједништво има потребан кворум и да може
доносити одлуке приступило се расправи о предложеним тачкама дневног
реда.
Сједницом је предсједавао Антонијевић Небојша.
Записник водио Саша Тривић
АД 1Разматрање активностина ријешавању насталих проблема у ТС БиХ
Након расправе по овов питању донесени су слиједећи закључци:
1. Да се ванредна сједница Скупштине ТС БиХ одржи 02.09.2010. у
Сарајеву те да се за делегате на скупштини именују представници
слиједећих клубова: Борац, Младост, Др.Младен Стојановић,
Прохема, Бања Лука,Србац, Јахорина, Добој те Владислав Бабић и
Небојша Антонијевић
2. Да се на сједници донесе Одлука о избору новог директора, а да се
најкасније до 30.09.2010. усвоји Правилник о систематизацији радних
мјеста у стручној служби Савеза, а такође и Одлука о отварању
канцеларија у Мостару и Бања Луци. Приликом ријешавања статуса
Директора ТС БиХ инсистирати на томе да се за канцеларију у Бања
Луци дефинишу одговорности везане за организацију такмичења и
судијску организацију како би се спријечила могућност самовоље
новопостављеног Директора
3. Да се до Нове године постигне договор око расподјеле финансијских
средстава између Тениског савеза Федерације БиХ и ТС РС
4. У случају да се не испоштује тачка 2. од од 02.09.2010.год се према
ТС БиХ понашати као да не постоји и приступити следећим
активностима:

a) приступити процесу дерегистрације Савеза у органима БиХ
b) ступити у контакт са ИТФ и ТЕ и тражити њихово укључивање у
рјешавању проблема
c) наставити са контактима са осталим члановима Скупштине на
ријешењу проблема
d) престати са уплатама према ТС БиХ и по цијену да се не учествује на
зимским државним првенствима
e) заказати нову Сједницу предсједништва ТС РС до 30.08.2010.год да
би се одредили даљи кораци
АД 2. Даљи правци развоја ТС РС. Након разматрања ове тачке дневног
реда донесени су слиједећи закључци:
1. Да се за идућу сједницу пресједништва припреми одлука о
кооптирању нових чланова предсједништва уз истовремену замјену
неактивних чланова предсједништва
2. Дефинисати односе са ТС БиХ до Нове године
3. Ријешити начин финансирања минималних активности Савеза
(канцеларија, рад стручног одбора и судијско такмичарске комисије)
4. Формирати стручни одбор и дати му овлаштења и одговорност да
припреми план рада са најквалитетнијим такмичарима и план
едукације тренера
5. Формирати судијску и такмичарску комисију (једно тијело) са
задатком организовања такмичења у оквиру ТС РС
6. Радити на формирању центра ТС РС (изградња дворане и терена у
власништву ТС РС)
АД 3. Избор чланова предсједништва. Након разматрања ове тачке дневног
ред одлучено је да се клубовима упути допис да предложе чланове
предсједништва те да се за идућу сједницу припреми приједлог нових
чланова предсједништва и замјена старих чланова предсједништва.
АД 4. Разно. Под овом тачком није било разматраних питања

Бања Лука,18.08.2010.године.

Записник водио и саставио
Тривић Саша

