ЗАПИСНИК СА 30. СЈЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТСРС
ОДРЖАНЕ ДАНА 11.05.2013. ГОДИНЕ
ПРИСУТНИ:
Драшко Милиновић
Синиша Мајсторовић
Мишо Радаковић
Саша Тривић
Небојша Антонијевић

ОДСУТНИ:
Бојан Вујић
Владо Благојевић
Милорад Станисављевић
Ненад Јандрић

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

Усвојен је како је и предложено слиједећи дневни ред:

1. Усвајање записника са последње сједнице.
2. Избор чланова дисциплинске комисије.
3. Одлука о набавци комби возила.
4. Усвајање правилника о кориштењу комбија.
5. Информација о односима са ТБиХ.

6. Приједлог за чланове органа ТСБиХ.
7. Извјештај о раду Стручног одбора.
8. План рада Стручног одбора за 2013. годину.
9. Избор нових чланова Стручног одбора.
10. Пројекат рада са најбољимтенисерима ТСРС.
11. Извјештај о раду ТСРС за 2012. годину.
12. Финансијски извјештај за 2012. годину .
13. Извјештај о стању дуговања према ТСРС.
14. План радаТСРС за 2013. годину.
15. Финансијски план за 2013. години.
16. Извјештај Комисије за категоризацију играча.
17. Извјештај о стању у клубовима члановима ТСРС.
18. Приједлог нових чланова УО.
19. Промјене статута ТСРС.
20. Одржавање скупштине ТСРС.
21. 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: У Дисциплинску комисију Тениског савеза Републике
Српске именују се представници три клуба: Синиша Симеуновић (ТК
Младост Бањалука, Душко Новаковић (ТК Прохема Брчко) и Драган
Драгичевић (ТК Добој Добој).
АД 3. Набавка комби возила
Секретар ТСРС Саша Тривић информисао је присутне о пристиглим
понудама за куповину комби возила по цијени
ФW:

49.576,75 – 61.262 КМ

Рено:

37.731,68 – 48.944,00 КМ

Форд:

35.490,00 КМ

УО овластио секретара ТСРС да обави додатне разгворе са
представницима фирме ''Унион ауто'' (Рено) и ''Ф-АЦ''(Форд ) и да се
након тих разговора донесе одлука у корист повољније понуде.
АД 4. Правилник о кориштењу комби возила
Управни одбор донио је одлуку да се Комби возило користи по
строго утрђеним правлима, а кориштење могу одобрити УО и
секретар. Возило се може користити за наступе репрезентација и
наступе такмичара на државним првенствима БИХ и РС, и
међународне турнире. План кориштења возила израђује Стручни
одбор према утврђеним приоритетима.
Комби возило може се дати на употребу организаторима
међународних турнира.
АД 5. 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 6. Приједлог за чланове органа ТС БиХ
Управни одбор Тениског савеза Републике Српске предложио је
представнике ТСРС који ће бити представници у заједничким
органима у Тениском савезу Републике Срспке и то:
Извршни директор : Александар Антонијевић
Потпредсједник УО: Небојша Антонијевић
Чланови УО: Синиша Каран, Миодраг Марковић
Предсједник Скупштине: Душко Милојица,
Предсједник Надзорног одбора: Саша Тривић
Чланови Скупштине: Мишо Радаковић, Небојша Антонијевић,
Ненад Јандрић, Саша Тривић, Славко Драгосављевић, Милорад
Станишљевић, Небојша Гуњак, Синиша Симеуновић (Драгутин
Марковић, Владо Ђурђевић, Миодраг Марковић).
Судијска комисија: Срђан Свјетлановић
Такмичарска комисија: Ненад Јандрић
Стручни одбор: Митја Тањга, Драган Драгичевић, Војин Шукало
Селектори: Драган Драгичевић, Лука Чулић, Мићо Цвјетковић,
Бојан Мићић, Велимир Бијељанић, Душко Лепир
АД 7. Извјештај о раду стручног одбора
Управни одбор информисан је о раду Стручног одбора ТСРС у 2012.
Години, а извјештај је једногласно усвојен.
АД 8. План рада Стручног одбора за 2013. Године
Након краће расправе једногласно је усвојен план Стручног одбора
за 2013. Годинеу. Закључено да је потребно појачати активности на
сарадњи клуб – тренер – родитељ, односно на активности на
усавршавању и едукацији тренера. Такође је одлучено да се
задужити један од тренера да припреми пројекат ''Тенис у школе''
АД 9. Избор нових чланова Стручног одбора
АД 10. Пројекат рада са најбољим тенисерима РС
Управни одбор ТСРС упознат је са активностима Националног
тениског центра у вези са радом са најбољим тенисерима РС, након

чега је овај пројекат добио пуну подршку. Констатовано је велики
успјех с обзиром да су тенисери укључени у овај програм постали
шампиони Босне и Херцеговине у конкуренцији до 12 и до 14 година.
АД. 11. Извјештај о раду ТСРС у 2012. години
Извјештај о раду ТСРС у 2012. Години једногласно је усвојен. УО је
донио одлуку да се овај извјештај споји са извјештајем о раду.
Стручног одбора и да се припреми у форми материјала за
Скупштину ТСРС.
АД.12.Финасијски извјештај ТСРС за 2012. Годину
Приједлог финасијског плана за Скупштину усвојен једногласно.
АД. 13. Извјештај о дуговањима према ТСРС
Секретар Саша Тривић упознао је Управни одбор са појединачним
дуговањима клубова. Након краће расправе Закључено је да сви
клубови морају уплатити чланарину према Тениском савезу РС, с
тим да се појединим клубовима који су у тешкој материјалној
ситуацији отпише дио дуговања.
АД. 14. План рада ТСРС за 2013 годину
План рада за 2013. Годину једногласно је усвојен са нагласком на то
да се мора појачати рад на промоцији Тениског савеза Републике
Српске и да се наставе активности на припремити Монографије
Тениског савеза Републике Српске.
АД.15. Финасијски план за 2013. години
Финасијски план за 2013. годину једногласно је усвојен.
АД. 16. Извјештај о категоризацији играча
Извјештај о Категоризацији играча ТСРС једногласно је усвојен и
заклјучено је да се додјела награда врши према овом правилнику.
АД. 17. Извјештај о стању у клубовима
Управни одбор упознат је са записником комисије која је обишла све
клубове у Републици Српској и направила детаљан извјештај о
стању у истим.

АД. 18. Приједлог нових чланова УО
Закључено је да се управни одбор појача са представницима
спонзора, а у складу с тим као нови чланови предложени су:
Анатолиј Кисељев, Представник Оптима групе
Горан Влаховић, Представник м:тела
О овим приједлозима расправљаће се на Скупштини ТСРС
АД. 19. Промјене Статута ТСРС
----АД. 20. Одржавање Скупштине Тениског савеза РС
Скупштина Тениског савеза Републике Српске одржаће се 8. јуна у
12 часова у Малој вијећници Банског двора.
21.

РАЗНО

