ЗАПИСНИК СА 32. СЈЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТСРС ОДРЖАНЕ ДАНА
27.04.2015. ГОДИНЕ
ПРИСУТНИ:
Драшко Милиновић
Синиша Мајсторовић
Мишо Радаковић
Саша Тривић
Небојша Антонијевић
ОДСУТНИ:
Владо Благојевић
Анатолиј Кисељев
Горан Влаховић
Ненад Јандрић
Утврђено да Управни одбор има потребан кворум и да може доносити одлуке.
Усвојен је како је и предложено сљедећи дневни ред:
1. Усвајање дневног реда сједнице.
2. Усвајање записника са последње сједнице.
3. Избор секретара ТСРС.
4. Финансијски извјештај за 2013. годину.
5. План рада за 2014. годину.
6. Извјештај по плану рада за 2014. године.
7. Финансијски план за 2014. годину.
8. Финансијски извјештај за 2014. године.
9. Разматрање дуговања према ТСРС-у. (прилози 2011, 12, 13. година и
укупни дугови клубова)
10. План рада за 2015. годину.
11. Финансијски план за 2015. годину.
12. Разматрање стања у тениском спорту у 2014. години.
13. Приједлог за одржавање Скупштине ТСРС-а.
14. Одлука о отпису дугова.
15. Молба ТК АС Бијељина.
16. Молба ТК Фоча.
17. Молба ТК Нец.
18. Разно
Након тога приступило се расправи о предложеним тачкама дневног реда.
Сједницом је предсједавао Драшко Милиновић.
Записник водио Митја Тањга.
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АД 1. Усвајање записника са посљедње сједнице
Након расправе по овом питању закључено је да је записник са претходне сједнице у
складу са закључцима и одлукама са претходне сједнице.
АД 2. Избор секретара ТСРС
Управни одбор једногласно је донио одлуку о избору мр Митје Тањге за секретара
ТСРС-а.
АД 3. Финансијски извјештај за 2013. годину
Извјештај о финансијском пословању за 2013. годину након краће расправе. Закључено
је да се минус у пословању за 2013. годину појавио због неиспуњавања дијела
спонзорских уговора.
Наложено је секретару да се обрати пажња на форму извјештаја како би било олакшано
праћење плана прихода са извршењем плана.
Извјештај је саставни дио овог записника.
АД 4. План рада за 2014. годину
План рада усвојен у цијелости.
АД 5. Информација о извршењу по плану рада за 2014. годину
Информација о извршењу плана рада за 2014. годину усвојена је без примједби.
Извјештај је саставни дио овог записника.
Закључено је да Стручни одбор ТСРС-а уради категоризацију играча за 2015. годину
како би УО могао упутити приједлог играча за стипендирање од стране Министарства
породице, омладине и спорта.
Такође, треба да се настави промоција Мини тениса, као и едукација и лиценцирање
тренера.
АД 6. Финансијски план за 2014. годину
Финансијски план усвојен је у цијелости.
АД 7. и 8. Извјештај по финансијском плану за 2014. годину и разматрање дугова
према ТСРС-у
Извјештај о финансијском пословању за 2014. годину након краће расправе. Закључено
је да се већи минус у пословању за 2014. годину појавио због неиспуњавања дијела
спонзорских уговора, као и због слабе уплате клупских чланарина.
ТСРС се у овом периоду задужио првенствено код предузећа Крајина Клас и УО је
закључио да у 2015. и 2016. години треба вратити дуг према овом предузећу.
Закључено је и да се клубови дужници писмено опомену да измире своја дуговања и да
се даље прати стање дуговања клубова.
Извјештај са прилозима је саставни дио овог записника.
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АД 9. План рада за 2015. годину
План рада усвојен у цијелости.
АД 10. Финансијски план рада за 2015. годину
Након расправе о буџету за 2015. годину донесени су сљедећи закључци:
1. Да се буџет планира на нивоу 50.000,00 КМ колико се реално очекује прихода;
2. Да се сав приход остварен преко износа буџета усмјери ка враћању дуга према
предузећу Крајина Клас;
3. Да се нови спонзори укључе у спонзорски пул како би се стабилисала
финансијска ситуација и пословање ТСРС-а.
4. Да се расходи планирају према приоритетима.
АД 11. Разматрање стања у тениском спорту у 2014. години
Чланови УО упознали су се са документом о стању у тенису у Републици Српској за
2014. а расправа о овом документу одложена је за сљедећу сједницу УО када ће се
припремати одржавање Скупштине ТСРС-а.
АД 12. Приједлог за одржавање Скупштине ТСРС-а
Усвојен је приједлог дневног реда Скупштине ТСРС-а, а као датум за одржавање
одређен је 30.05.2015. године. Закључено је да се до 23.05.2015. године одржи сједница
УО као припремна сједница за одржавање Скупштине ТСРС-а.
АД 13. Одлука о отпису дугова
Одлучено је да се, због престанка рада, отпишу дугови сљедећим клубовима:
1. ТК Меч бол, Бањалука;
2. ТК Јахорина, Пале;
3. ТК Бонито, Прњавор;
4. ТК Сувенир, Челинац.
АД 14. 15. и 16. Молбе тениских клубова
У ТСРС су пристигле молбе ТК Топ Спин из Бијељине, ТК Фоча и ТК Нец. УО је
једногласно одбио све три молбе за помоћ. Наложено је да се клубови обавијесте о
одлуци УО по њиховим молбама.

Бања Лука, 27.04.2015. године.

Записник водио и саставио
мр Митја Тањга
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