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Утврђено да Предсједништво има  потребан кворум и да  може доносити 
одлуке.  
 
Усвојен је слиједећи дневни ред: 
 
 1.Усвајање записника са посљедње сједнице 
 
2. Усвајање приједлога правилника о појединачним тениским такмичењима 
ТС РС 
 
3. Усвајање предлога правилника о екипним тениским такмичењима ТС РС 
 
4. Усвајање приједлога одлуке о чланаринама и котизацијама 
 
5. Усвајање предлога одлуке о организацији зимских првенстава ТС РС 
 
6. Расписивање конкурса за организаторе појединачних тениских 
такмичења у организацији  
     ТС РС. 
7.Разматрање ситуације у ТС БиХ 
 
8.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 усвојен 
 
 
АД 2.  Усвајање приједлога правилника о појединачним тениским 
такмичењима ТС РС 
Након расправе и измјена предложеног правилника усвојен је правилник 
који је саставни дио овог записника. 
 
АД 3. . Усвајање предлога правилника о екипним тениским 
такмичењима ТС РС 
Након расправе и измјена предложеног правилника усвојен је правилник 
који је саставни дио овог записника. 
 
  
АД 4. Усвајање приједлога одлуке о чланаринама и котизацијама 
Након расправе и измјена предложене одлуке усвојена  је одлука која је 
саставни дио овог записника. 
 
 
АД 5. Усвајање предлога одлуке о организацији зимских првенстава ТС 
РС 
Након информација о проведеним припремама за организацију зимских 
првенстава предсједништво овлашћује Синишу Симеуновића да након 
консултација са потенцијалним организаторима утврди термине и мјеста 
одржавања зимских првенстава као и све остале детаље везане за 
одржавање истих. 
 
 
АД 6. Расписивање конкурса за организаторе појединачних тениских 
такмичења у организацији ТС РС  
Предсједништво ову тачку дневног реда није разматрало те се иста 
пребацује за слиједећу сједницу. 
 
АД 7. .Разматрање ситуације у ТС БиХ 
У склопу ове тачке дневног реда предсједништво је информисано од стране 
Владисава Бабића , Ратка Стаменића и  Саше Тривића о дешавањима 
везаним за рад ТС БиХ између двије сједнице. Закључено је да се настави 
са активностима а све према закључцима са претходне сједнице 
предсједништва. 
 
АД 8. Разно 
 



Под овом тачком дневног реда разматрана је сизуација везана за избор 
секретара савеза и обезбјеђење канцеларије за рад савеза. Закључено је 
да предсједник савеза у најкраћем року обезбједи одговарајуће просторије 
за рад савеза. Предсједник је предложио да се распише нови конкурс за 
избор секретара јер сматр да нико од пријављених кандидата не испуњава 
тражене услове. Рок за провођење новог конкурса је три мјесеца 
 

 
 
 
 
 
Бања Лука,08.12..2010.године.                  Записник водио и саставио 
                                                                              Тривић Саша 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
  

 
   


