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Утврђено да Управни одбор има  потребан кворум и да може доносити 
одлуке.  
 
Усвојен је слиједећи дневни ред: 
 
 
 
                                                    ДНЕВНИ РЕД 
 
1.Усвајање записника са посљедње сједнице 
 
2.Усвајање извјештаја о раду ТС РС за 2011. годину 
 
3. Усвајање финансијског извјештаја за 2011. годину 
 
4.Усвајање извјештаја о раду Стручног одбора ТС РС 
 
5.Усвајање плана рада ТС РС за 2012. годину 
 
6.Усвајање финансијског плана за 2012. годину 



 
7. Одлука о чланаринама и котизацијама за 2012.годину 
 
8. Информација о изградњи Националног тениског центра 
 
9.Заказивање  Скупштине ТС РС 
 
10. Маркетинг понуда ТС РС 
 
11.Разно 
 
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 у складу са закључцима и одлукама са претходне сједнице.  
 
АД 2. Усвајање извјештаја о раду ТС РС за 2011. годину. 
Извјештај о раду уз одеђене измјене је усвојен и саставни је дио овог 
записника. 
. 
 
АД 3. Усвајање финансијског извјештаја за 2011. годину 
Финансијски извјешштај за 2011 годину је уз одређне измјене је усвојен и 
саставни је дио овог записника. 
 
АД 4. Усвајање извјештаја о раду Стручног одбора ТС РС 
Извјештај Стручног одбора за 2011. годину је усвојен без примједби и 
саставни је дио овог записника. 
 
АД 5. Усвајање плана рада ТС РС за 2012. Годину 
План рада за 2012 . годину је усвојен уз примједбе да се у њега уврсте 
незавршени задаци из 2011. године. Исти је саставни дио овог записника. 
 
АД 6. Усвајање финансијског плана за 2012. Годину 
Финансијски плана за 2012. Годину је усвојен у измјењеном облику. 
Одлучено је да се план направи само у складу са стварно расположивим 
средствима а да након потписивања евентуалних спонзорских уговора 
скупштина усвоји нови финансијски план за 2012. годину. Исти је саставни 
дио овог записника. 
 
АД 7. Одлука о чланаринама и котизацијама за 2012.годину 
Одлука је усвојена у измјењеном облику и саставни је дио овог записника. 
 



 
АД 8. Информација о изградњи Националног тениског центра 
 Управни одбор је информисан о тренутном стању активности на 
успостављању и изградњи Националног тениског центра и сагласио се са 
наставком активности на досадашњи начин. 
 
 
АД 9. Заказивање  Скупштине ТС РС 
Управни одбор је донио Одлуку о предлогу дневног реда Скупштине ТС РС 
у складу са предложеним дневним редом. 
 
АД 10. Маркетинг понуда ТС РС 
Није било примједби на приједлог Маркетинг понуде ТС РС и иста је 
саставни дио овог записника. 
 
АД 11. Разно 
Под тачком разно разматрана је иницијатива за измјену појединих чланова 
Управног одбора а све у циљу побољшања капацитета Управног одбора. 
Закључено је да се разговори наставе са подносиоцем иницијативе и да се 
у току идуће недеље, а у сваком случају до одржавања Скупштине одржи 
још једна сједница Управног одбора и да се поменута иницијатива разматра 
као посебна тачка дневног реда. 
 
 
 
 
Бања Лука,17.03.2012.године.   
 
               
 
 Записник водио и саставио 
 Тривић Саша 
 
                                                                    
 
 
 
 
  

 
   


