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ЗАПИСНИК СА 31. СЈЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТСРС 
ОДРЖАНЕ ДАНА 23.11.2013. ГОДИНЕ 

 

ПРИСУТНИ:     

Драшко Милиновић 

Синиша Мајсторовић                                             

Мишо Радаковић 

Саша Тривић     

Небојша Антонијевић 

Ненад Јандрић 

                                           

 ОДСУТНИ: 

Владо Благојевић 

Анатолиј Кисељев 

Горан Влаховић 

 

Утврђено да Управни одбор има  потребан кворум и да може 
доносити одлуке.  

Усвојен је како је и предложено слиједећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда 

2. Усвајање записника са последње сједнице 

3. Додјела годишњих признања ТСРС 

4. Информација о односима са ТС БиХ 

5. Информација о извршењу плана рада за 2013. годину 
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6. Информација о  раду Стручног одбора 

7. 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. Додјела годишњих признања ТСРС 

Приједлог Стручног одбора усвојен је без измјена. Списак 
награђених је саствани дио овог записника. 

АД 3. Информација о односима са ТС БиХ 

Секретар ТСРС Саша Тривић упозао представнике УО са 
активностима у вези са односима са Тениским савезом Босне и 
Херцеговине. 
Закључено да се не одустаје од заједничког календара ТС БиХ, с 
тим да би се турнири бодовали за обе ранг листе и да се не одступа 
од ранијих ставова ТС РС. 

АД 4. Информација о извршењу плана рада за 2013. годину 

Информација о извршењу плана рада за 2013. годину усвојена је 
након краће расправе. Извјештај је саставни дио овог записника. 
Закључено је да се, уколико финасијска средства дозволе, повећа 
број кампова у слиједећој години. Такође, треба да се настави 
промоција Мини тениса, као и едукација и лиценцирање тренера. 
Надаље, ТСРС ће повећањем броја турнира и на друге начине 
помоћи развој турнира у источном дијелу Републике Српске.     

 
 



3 
 

АД 5. Информација о  раду Стручног одбора 
Информација о раду Стручног одбора усвојена је у цијелости. 
Извјештај је саставни дио овог записника.   

7.  РАЗНО 

1. Закључено је да ће ТСРС подржати кандидатуру ТК Бањалуке за 
организовање турнира из ИТФ Фујечерс из серије од 10000$. 

2. Такође, УО ТСРС је закључио да се поведе рачуна о финансијској 
дисциплини и наплаи дугова од клубова. 

 

Бања Лука, 23.11.2013. године.   

            

 

 Записник водио и саставио 

 Тривић Саша 

 

 

 


