
            
 

ЗАПИСНИК СА 28. СЈЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТСРС ОДРЖАНЕ 
ДАНА 14.05.2012. ГОДИНЕ 

 
 
ПРИСУТНИ:     
Драшко Милиновић 
Синиша Мајсторовић 
Бојан Вујић                                                  
Небојша Антонијевић                                       
Ненад Јандрић 
Мишо Радаковић 
Саша Тривић     
 Владо Благојевић 
                                           
 ОДСУТНИ: 
  
Милорад Станисављевић (пословне обавезе) 
 
                                          
 
                                           
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. Ставови по питању односа са ТС БиХ 

3. Информација о дуговањима према савезу 

4. Предлог отписа потраживања 

5. Одлука о куповини комбија 

6. Усвајање протокола поводом посјете Џона Еверта 



7. Прелози тема за слиједеће сједнице Управног одбора 

8. Систематизација радних мјеста у Стручној служби савеза 

9. Разматрање захтијева  Стручног одбора ТС РС  

10. Разно 

 Пројекат изградње тениских терена на подручју Републике 
Српске 

 Пројекат помоћи најбољим тенисерима 

 Информација о условима за оснивање клуба у оквиру ТСС 

 Информација о трнутном стању у такмичењима у 
организацији ТС РС 

 
 
 
Након тога  приступило се расправи о предложеним тачкама дневног реда. 
Сједницом је предсједавао Драшко Милијевић. 
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 уз 
исправку на тачки 7 гдје је додата реченица“и другим аспектима 
међународне сарадње“.  
 

АД 2. Ставови по питању односа са ТС БиХ 

Након расправе по овој тачци дневног реда УО је донио слиједеће 
закључак: Да се упути писмо ИТФ са захтијевом за посјету и помоћ у 
ријешавању нагомиланих проблема у ТС БиХ у име ТС РС и свих 
представника ТС РС у ТС БиХ . Задужује се Небојша Антонијевић да 
припреми писмо. 

 
 

АД 3. Информација о дуговањима према савезу 

УО је информисан о тренутном стању потраживања савеза . Закључено је 
да се наставе активности са наплатом заосталих потраживања. Закључено 
је да се од свих клубова затражи документација која показује основне 
податке о финансијском пословању односно завршни рачун. Такође је 



закључено  да се клубовима упути упитник којим ће бити утврђено стање у 
клубовима по питању организације, власништва ,органа, броја чланова и 
сл. 

 

АД 4. Предлог отписа потраживања 

Након краће расправе одлучено је да се не врши отпис потраживања него 
да се треба приступити наплати свих тренутних потраживања. 
 

АД 5. Одлука о куповини комбија 

Предсједник је информисао чланове УО да је постигао договор о набавци 
комби возила . Договором је предвиђено да возило кошта око 25000 км, док 
ће коначна цијена бити утврђене на основу накнадно достављене понуде. 
Како се ради о спонзорском уговору овлашћује се Предсједник да договори 
услове и начин плаћања и да о томе накнадно извјести УО. 

 

АД 6. Усвајање протокола поводом посјете Џона Еверта 

 
Након расправе чланови УО су усвојили предложени протокол приликом 
посјете Џона Еверта. Такође је закључено да се прије сваке друге 
евентуалне организације оваквих посјета тражи мишљење УО. 
Одлучено је да се клубовима упути позив за присуство предвиђеном 
предавању Џона Еверта. 

АД 7. Прелози тема за слиједеће сједнице Управног одбора 

Закључено је да се поред одгођених тачака дневног реда са ове сједнице 
на идућој сједници расправља и о слиједећим темама: 

 Избор књиговодственог бироа 

 Именовање лица за рад у стручним службама савеза 

 Избор секретара ТС РС 

Такође је договорено да се за понедељак 21.05.2012 у 18 часова у 
просторијама ... заказује заједничка тематска  сједница УО и СО са темом 
„Организација и  план активности СО ТС РС“  

Слиједећа редовна сједница УО је предвиђена за 28.05.2012. године у 18 
часова у просторијама Комсара. 



Ад 8. Систематизација радних мјеста у Стручној служби савеза 

Расправа по овој тачки је због краткоће времена одложена за идућу 
сједницу УО. 

 

АД  9. Разматрање захтијева  Стручног одбора ТС РС 

Расправа по овој тачки је због краткоће времена одложена за идућу 
сједницу УО. 

 

АД 15. Разно 

 Пројекат изградње тениских терена на подручју Републике Српске 
(нека од слиједећих сједница УО) 

 Пројекат помоћи најбољим тенисерима (слиједећа сједница УО) 

 Информација о условима за оснивање клуба у оквиру ТСС 

УО закључио да се покрену активности на регистрацији клуба у 
оквиру ТСС. Усвојено је име клуба ТК“ РС“ 

 Информација о трнутном стању у такмичењима у организацији ТС 
РС (нека од слиједећих сједница УО) 

 
 
 
Бања Лука,15.05.2012. године.   
 
               
 
 Записник водио и саставио 
 Тривић Саша 
 
                                                                    
 
 
 
 
  

 
   


