ЗАПИСНИК СА 27. СЈЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТСРС ОДРЖАНЕ
ДАНА 18.04.2012. ГОДИНЕ
ПРИСУТНИ:
Драшко Милиновић
Синиша Мајсторовић
Бојан Вујић
Небојша Антонијевић
Ненад Јандрић
Мишо Радаковић
Саша Тривић
ОДСУТНИ:
Владо Благојевић(пословне обавезе)
Милорад Станисављевић (болест)

Утврђено да Управни одбор има потребан кворум и да може доносити
одлуке.
Усвојен је како је и предложено слиједећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД
1.

Усвајање записника са посљедње сједнице

2.

Усвајање Правилник о раду УО ТС РС

3.

Приједлог за чланове УО ТС БиХ

4.

Избор чланова радног тијела за провођење Уговора са ТСС

5.

Избор радног тијела за руковођење и надзор над изградњом Нациналног
тениског центра

6.

Заузимање ставова о начину ријешавања проблема у ТС БиХ

7.

Реализација плана рада за 2012. годину

8.

Одлука о оснивању клуба у Београду

9.

Систематизација радних мјеста у Стручној служби савеза

10. Правилник о материјално финансијском пословању
11. Обезбјеђење канцеларија за стручне службе Савеза
12. Информација о договору Стручних одбора ТСС и ТС РС
13. Разматрање захтијева Стручног одбора ТС РС
14. Прелози тема за слиједеће сједнице Управног одбора
15. Разно


Пројекат изградње тениских терена на подручју Републике Српске



Информација о дуговањима према савезу



Организација тренерске школе



Сусрет репрезентација РС и Србије



Посјета Србија опену



Тениски кампови Србац и Добој



Календар ТС БиХ (статус турнира Прохена и Меч бол)

Након тога приступило се расправи о предложеним тачкама дневног реда.
Сједницом је предсједавао Драшко Милијевић.
Записник водио Саша Тривић
Прије почетка сједнице предложено је да се убудуће записник води шире
како би се јасније пренио ток расправе на сједници УО. У том смислу је
договорено да се убудуће сједнице УО снимају и да се на основу снимака
врши израда записника.
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 Правилник о раду УО ТС РС

Правилник о раду УО ТС РС је послије распаве усвојен без примједби уз
измјене техничке природе у члановима 3.4,5.
Правилник о раду УО ТСРС је саставни дио овог записника.
.
АД 3. Приједлог за чланове УО ТС БиХ
Након расправе о приједлозима за нове чланове УО ТС БиХ одлучено је да
се до даљњег не предлажу чланови за УО ТС БиХ већ да се формира
радна група у саставу: Небојша Антонијевић, Владо Благојевић , Миодраг
Марковић и Мишо Родић. Задатак радне групе је да покрене и води
активности везане за активирање и успостављање нормалних односа у
оквиру ТС БиХ.

АД 4. Избор чланова радног тијела за провођење Уговора са ТСС
Након краће расправе одлучено је да се у Радно тијело за спровођење
уговора са ТСС именује испред УО Бојан Вујић а да се други представник
именује на на једној од слиједећих сједница на основу предлога Стручног
одбора .
АД 5. Избор радног тијела за руковођење и надзор над изградњом
Нациналног тениског центра
Након информација о тренутном стању активности по питањима везаним за
изградњу НТЦ а које су презентовали Драшко Милијевић и Саша Тривић
одлучено је да се формира радно тијело за руковођење и надзор над
изградњом НТЦ у саставу: Драшко Милијевић, Синиша Мајсторовић. Саша
Тривић. Бојан Вујић и Мишо Радаковић. Задатак радног тијела је да
оперативно води све активности на изградњи НТЦ и о томе редовно
извјештава УО.
АД 6. Заузимање ставова о начину ријешавања проблема у ТС БиХ
Након расправе чланови УО су потврдили одлуку претходног УО о 10 тачака
које представљају минимум услова за наставак рада ТС БиХ. Такође је
закњучено да се још једном упути пимо према г-Арсланагићу а све у циљу
поновног покушаја на покретању активности на ријешавању стања у ТС
БиХ. Такође је договорено да се у колико поменуто писмо не доведе до
покретања активности настави са активностима везаним за брисање ТС
БиХ у регистру Министарства правде БиХ и интервенцију од стране
одговорних лица из ИТФ.

АД 7. Реализација плана рада за 2012. годину
Разматрајући План рада за 2012. годину Управни одбор је одлучио да за
поједине активности задужи оређене чланове УО чији је задатак да у току
2012. године воде те активности и да на крају 2012 године извјесте УО о
стању и проведеним активностима у тој области. Задаци су додјељени
слиједећим члановима УО:
Саша Тривић- Рад на унутрашњој организацији ТС РС који подразумијева
комплетирање свих органа потребних за самосталан рад ТС .
Небојша Антонијевић- Ријешавање статуса ТС БиХ и односа са ИТФ
Бојан Вујић- Провођење активности на унапређењу сарадње са другим
савезима и другим аспектима међународне сарадње
Ад 8. Одлука о оснивању клуба у Београду
Након расправе по овом питању договорено је да Драшко Милиновић
оствари контакте са одговорним представницима ТСС и договори начин
учешћа наших такмичара у оквиру такмичења чији је организатор ТСС те да
након тога УО одлучи да ли има потребе за оснивањем клуба у Србији или
не.
АД 9.Систематизација радних мјеста у Стручној служби савеза
Расправа по овој тачки је због краткоће времена одложена за идућу
сједницу УО.

АД 10. Правилник о материјално финансијском пословању
Правилник је усвојен у предложеном облику изузев измјене члана 8. који
сада гласи:

Члан 8.
Одлуку о располагању имовином и приходима потребним за задовољење
текућих потреба ТС РС а које не прелазе 5.000 КМ доноси Предсједник УО
.
Одлуку о свим располагањима имовином и приходима потребним за
квалитетан и функционалан рад ТС РС у износу већем од 5.000 КМ доноси
УО ТС РС.
Правилник је саставни дио овог записника.

АД 11. Обезбјеђење канцеларија за стручне службе Савеза
Након расправе по овом питању УО је закључио да се за потребе
рада Савеза затражи од надлежних органа Града Бања Лука додјела
на кориштење канцеларијског простора површине око 50 квадрата
садржаја минимално двије просторије. Задужује се ВД секретар да
поднесе захтијев за додјелу канцеларија.

АД 12. Информација о договору Стручних одбора ТСС и ТС РС
УО је информисан са резултатима договора стручних одбора ТСС и ТС РС
на развоју даљних активности и сарадње те унапређења међусобних
односа. УО је подржао предлог активности и овластио Стручни одбор да
настави са договореним активностима.

АД 13. Разматрање захтијева Стручног одбора ТС РС
Расправа по овој тачки је због краткоће времена одложена за идућу
сједницу УО.

АД 14. Прелози тема за слиједеће сједнице Управног одбора
Расправа по овој тачки је због краткоће времена одложена за идућу
сједницу УО.

АД 15. Разно
Под тачком разно УО је расправљао и одлучио слиједеће:


Пројекат изградње тениских терена на подручју Републике Српске –
одложено за неку од слиједећих сједница УО



Информација о дуговањима према савезу – задужен ВД секретара да за
идућу сједницу припреми детаљан преглед дуговања према Савезу и
предлог за отпис дуговања клубовима лошијег материјалног стања. До
слиједеће одлуке УО остаје на снази претходна одлука да клубови који нису
измирили своје обавезе или постигли договор око начина и рокова измирења
дугова не могу бити организатори турнира из календара ТС РС.



Организација тренерске школе- УО информисан о организацији тренерске
школе и сагласио се да се започете активности наставе.



Сусрет репрезентација РС и Србије УО информисан о сусрету
репрезентација ТСС и ТС РС.



Посјета Србија опену- УО информисан о понуди компаније Мтел за
организацију одласка 250 дјеце на Србија опен. УО се сагласио да се са
активностима на организацији посјете Србија опену настави а све према
договорима и на начин као и пријашњих година.



Тениски кампови Србац и Добој –УО информисан о намјери ТК Србац и
ТК Добој за организацију тениских кампова. Закључено је да поменути
клубови у писменој форми доставе приједлог на који начин предлажу
организацију кампова те ће се УО о истим изјаснити на некој од слиједећих
сједница

 Календар ТС БиХ (статус турнира Прохена и Меч бол)-УО информисан о
проблемима везаним за пријавњивање турнира у организацији ТК Прохема који
су истовремено пријавњени и за календар ТС РС те календар ТС БиХ. УО је
задужио Ненада Јандрића да у најкраћем року ријеши статус турнира у Брчком.
Једини услов је да исти турнир не може бити у календару оба савеза. По сличном
питању а везано за турнире у организацији ТК Меч бол одлучено је да Драшко
Милиновић овави разговор са руководством клуба и покуша постићи договор око
повлачења турнира са календара ТС БиХ.

Бања Лука,19.04.2012.године.

Записник водио и саставио
Тривић Саша

