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Након што је утврђено да Предсједништво нема потребан кворум и да не
може доносити одлуке закључено је да се за одлуке донесене на овој
сјеници приликом усвајања записника на слиједећој сједници тражи
сагласност осталих чланова Предсједништва. Након тога приступило се
расправи о предложеним тачкама дневног реда.
Сједницом је предсједавао Антонијевић Небојша.
Записник водио Саша Тривић
АД 1 Усвајање записника са посљедње сједнице
Након расправе по овом питању закључено је да је записник са претходне
сједнице усвојен
АД 2. Одлука о начину и будућим односима према БиХ савезу
Након уводног излагања Владисава Бабића и Саше Тривића , те расправе о
истим питањима, везано за дешавања од претходне сједнице
предсједништва па до данас предсједништво је донијело слиједеће
закључке:
1. Да се ванредна сједница Скупштине ТС БиХ одржи 01.11.2010. у
Тузли 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 31.12.2010. 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 31.12.2010.год се према
ТС БиХ понашати као да не постоји и приступити следећим
активностима:
a) приступити процесу утврђивању начина регистрације ТС БиХ и
његовом будућем статусу
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 14.12.2010.год да
би се одредили даљи кораци
Обзиром на значај и посљедице донесених одлука Предсједништво тражи
од Скупштине потврду и сагласност за донесене одлуке. Обавезује се
предсједник савеза да образложи предложену одлуку на скупштини
09.10.2010. год.
АД 3. Приједлог новог члана Управног одбора ТС БиХ
Обзиром да је претходно постојала информација да ће г-дин Стаменић бити
дуже одсутан предложенна је ова тачка дневног реда. Како се ситуација по
питању његовог боравка у Србији промијенила ова тачка дневног реда није
разматрана.
АД 4. Услови и начин организовања такмичења у оквиру ТС РС и однос
према такмичењу ТС БиХ
Разматрајући ову тачку дневног реда Предсједништво је закључило да се
такмичарској и судијској комисији, под руковођењем Синише Симеуновића
да задатак да припреми одлуку и сва остала потребна документа за
организацију такмичења у оквиру ТС РС за такмичарску сезону 2011. те да
иста комисија достави предсједништву на разматрање.
АД 5.Договор око одржавања скупштине
Након расправе по овој тачки дневног реда предсједништво је задужилио
Небојшу Антонијевића и Владислава Бабића да на сједници скупштине
презентују ставове и одлуке предсједништва везане за тачке дневног реда .
Предсједништво је донијело одлуку да се скупштини умјесто Бранка Докића
обрати Владислав Бабић и образложи ситуацију у ТС БиХ. Такође је
предсједништво информисано да су за нове чланове предсједништва од
стране матичних клубова предложени Владимир Јовичић, Ненад Јандрић и

Славко Драгосављевић. Након увида у досадашње активности чланова
предсједништва предсједништво доноси одлуку да подржи приједлоге
клубова те да се скупштини предложе као нови чланови предсједништва док
се истовремено предлаже да се због неактивности замијене досадашњи
чланови предсједништва: Бранко Латиновић,Душан Драгић, Гордан Лалић и
Славиша Раковић.
АД 6. Разно
Под тачком разно предсједништво је донијело одлуку да се између фирме
Крајина клас и ТС РС склопи спонзорски уговор на износ од 350 км мјесечно
за период од 12 мјесеци а у циљу обезбјеђења потребних средстава за
организацију такмичења а која ће бити исплаћивана Синиши Симеуновићу
након склапања уговора са савезом .

Бања Лука,08.10.2010.године.

Записник водио и саставио
Тривић Саша

