ЗАПИСНИК СА 29. СЈЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТСРС ОДРЖАНЕ
ДАНА 14.05.2012. ГОДИНЕ
ПРИСУТНИ:
Драшко Милиновић
Синиша Мајсторовић
Бојан Вујић
Мишо Радаковић
Саша Тривић
Владо Благојевић
ОДСУТНИ:
Милорад Станисављевић
Небојша Антонијевић
Ненад Јандрић

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 последње сједнице
2. Избор чланова дисциплинске комисије
3. Приједлог правилника о наградама и признањима
4. Пројекат рада са најбољим тенисерима ТС РС
5. Одлука о одобравању средстава намијењеним помоћи
најбољим појединцима ТС РС
6. Информација о набавци комби возила

7. Пројекат изградње НТЦ - информација
8. Информација о односима са ТС БиХ
9. Преглед утрошка средстава у 2012 . години
10. Разно

Након тога приступило се расправи о предложеним тачкама дневног реда.
Сједницом је предсједавао Драшко Милиновић.
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. Избор чланова дисциплинске комисије
Након расправе по овој тачки дневног реда УО је донио слиједећи
закључак: Управни одбор сматра да се не може усвојити приједлог
Стручног одбора за чланове Дисциплинске комисије обзиром да су сви
предложени из истог клуба. Задужује се ВД секретар да за идућу сједницу
предложи нови састав Дисциплинске комисије .
АД 3. Предлог правилника о наградама и признањима
Усвојен је приједлог правилника о наградама и признањима у предложеном
облику уз обавезу да се у члану 6 дода слиједећи став: Награде за
остварене резултате се не могу додјељивати у новцу него искључиво у виду
плакета, диплома, спортских реквизита и слично. У наредној години
дидјељиваће се само признања за успјехе на такмичењима из календара
ТСРС.

АД 4. Пројекат рада са најбољим тенисерима ТС РС
Након краће расправе одлучено је да се ова тачка дневног реда одгоди за
слиједећу сједницу УО на којој треба да присуствују представници СО који
ће том приликом образложити план рада са најбољим тенисерима ТСРС.
Такође је одлучено да се на слиједећој сједници УО именују недостајући
чланови СО и потврде или замјене тренутни чланови СО

АД 5. Одлука о одобравању средстава намјењеним помоћи најбољим
појединцима ТС РС
Након расправе о овој тачки дневног реда одлучено је да се за помоћ
најбољим такмичарима ТС РС одвоји износ од 6000 КМ. Обавезује се СО
да у складу са Правилником о категоризацији такмичара изврши
расподјелу средстава. Задужује се ВД секретар да одобрена средства
употреби за плаћање насталих трошкова такмичења, а никако не врши
исплата у готовини.

АД 6. Информација о набавци комби возила
Предсједник Милиновић је информисао присутне о току преговора са
спонзорима , везаним за набавку комбија. Закључено је да је поребно
провјерити која је законска процедура за набавку комбија и да се иста мора
испоштовати. Задужује се ВД секретар да за идућу сједницу припреми
потребне информације по овом питању и да затржи потребан број понуда за
провођење законом предвиђене процедуре.
АД 7. Пројекат изградње НТЦ - информација
Предсједник и ВД секретара су информисали присутне о проведеним
активностима на реализацији пројета Националног тениског центра.
Управни одбор је одлучио да се прихвати финансијска понуда Пројекта
Бања Лука , у износу 11 000 км+ПДВ за израду првог дијела пројекта .
УО сагласан је да се наставе тренутне активности на изградњи НТЦ у
складу са изложеним планом
Ад 8. Информација о односима са ТС БиХ
Предсједник и ВД секретар су информисали присутне о тренутном стању
односа у ТС БиХ и постигнутим резултатима на рјешавању нагомиланих
проблема. УО се сагласио са тренутним активностима и задужио учеснике
преговора и договора да се испоштују сви претходно донесени закључци и
захтијеви ТС РС. УО је подржао доношење предложеног Правилника о
појединачним такмичењима ТС БиХ и ТС РС.

АД 9. Преглед утрошка средстава у 2012 . години
УО је информисан о начину утрошка средстава и оствареним приходима.
Није било примједби на утрошак средстава и на тренутну финансијску
ситуацију Савеза. Закључено је да ће се о овој теми расправљати и у
склопу расправе о финансијском извјештају за скупштину ТС РС

АД 15. Разно
Под тачком разно одлучено је да се клубовима организаторима турнира ,
због смањеног броја учесника ,не фактуришу котизације за турнире одржане
2012. године. Такође је одлучено да се обзиром на постигнуте договоре око
обнављања такмичења на нивоу БиХ исте требају фактурисати у складу са
постојећом Одлуком о чланаринама и котизацијама.
Такође је закључено да се слиједећа сједница УО одржи почетком
фебруара са тачкама дневног реда везаним за одржавање Скупштине и
незавршеним тачкама дневног реда са ове сједнице.

Бања Лука,18.12.2012. године.

Записник водио и саставио
Тривић Саша

