
 
 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ 
СКУПШТИНЕ ТЕНИСКОГ САВЕЗА 

ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 
 

                                   одржане дана 10.11.2011. године, са почетком у 17 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      Седницом је руководио и председавао председник Скупштине ТСИС Миодраг Томић. 

        

       Седници присуствовали: ТК Вегас (5гл.), ТК Еуроцлуб (8гл.), ТК Зајечар (5гл.),ТК Јагодина (5гл.), ТК Н. 

Ремезијански (5гл.), ТК Пирот (8гл.),ТК Пожаревац (8гл.), ТК Св. Сава (5гл.), ТК Славија (5гл.), ТК ТАЖ (9гл.), ТК 

Топличанин (12гл.), ТК Гем (4гл.), ТК Магнет (5гл.), ТК Јаз (2гл.), ТК Медиана (4гл.), ТК Стојановић (2гл.), ТК 

Крушевац (8гл), ТК Младост (3гл.), ТК Блаце плус (2гл.), ТК Гимназијалац (5гл.), представник Димитривграда, 

пред. ТСС Слободан Живојиновић, директор ТСС Душан Орландић и др. 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање предлога програма развоја тениса у регионима ТС Србије 

2. Усвајање предлога о формирању новог такмичарског одбора 

 

 

 

Једногласно је усвојен предложен Дневни ред. 

 

 

 

1.   Усвајање предлога програма развоја тениса у регионима ТС Србије 

       

Уводне напомене дао је председник ТСИС М. Томић и похвалио велики успех клубова у организацији и 

раду у 2011. год. 

Председник ТСИС изнео је своје виђење по питању предлога пројеката на подизању рада у тениском      

спорту, и појаснио детаље везане за нове пројекте, посебно у погледу подизања такмичарског тениса и    

финансирању истог. 

      Владан Миловановић –  тражити чврсте гаранције ТСС  за  материјалну помоћ, у срединама где нема 

      довољно терена да се исти изграде, како би се са такмичарима радило током свих 12 месеци. 

      Такође истиче, да је тешко подизати ниво организације подсавеза на волонтерској бази, и сматра да је 

      потребно ангазовати одређени број  професионалних радника у тенису, са конкретним обавезама и 

      одговорношћу. 

 

      Радослав Николић  - треба радити на едукацији тренера и судија, како би се постигао ефекат  у раду са  

      такмичарима. 

 

      Милан Рађеновић – рад на едукацији клубова, за организацију турнира за децу најмлаћег узраста  

      (6,7,8 год.). 

 

 



 
 

 

  2.   Усвајање предлога о формирању новог такмичарског одбора 

 

Након краћег образложења пред. ТСИС М. Тoмића,  изабран је нови председник такмичарског одбора, 

као и нови чланови. 

За пред. ТО изабран је Дејан Петровић, а нови чланови су: Звонко Гавриловић (Ћуприја), Иван Љубић 

(Ниш), Бранко Живкобић (Јагодина), Владимир Војиновић (Неготин), Зоран Маниташевић (Ниш), Маја 

Велимировић (Ћуприја). 

         Дејан Петровић – неодговорност клубова по питању плаћања котизације за организацију турнира. 

         Предлог да чланови такмичарског одбора буду представници  родитеља, тренера и судија. 

         Проналажење решења за бољу организацију турнира (пријаве – одјаве, омасовљавање турнира и др.). 

 

- Донета је одлука о увођењу школског тениса у региону ТСИС. 

- Донета је одлука о одржавању зимских турнира Б категорије (Првенство региона) 

- Договорено је да се на крају године направи свечаност, поводом проглашења најбољих играча у 

региону ТСИС у свим категоријама. 

 

Након радне Скупштине пред. ТСИС М. Томић дао је реч председнику ТСС Слободану Живојиновићу и    

директору ТСС Душану Орландићу. 

 

Слободан Живојиновић – предочио присутнима тренутну ситуацију у ТСС – у, и рекао да сукоби између 

УТПС – а и ТСС – а који трају неко време, могу једино да се превазиђу променама у руководству ТСС – а. 

       То је један од разлога њихове посете региону ТСИС. 

Саопштио је присутнима своју одлуку, да ће на ванредној седници Скупштине ТСС поднети оставку на    

место председника ТСС – а, и прихвата захтеве УТПС – а да нови пред. ТСС – а буде Вук Јеремић. 

Сматра да том одлуком неће смањити своје присуство у тенису, јер врло брзо постаје члан борда ИТФ – 

а. Као члан борда ИТФ – а имаће велику улогу у организацији Дејвис купа. Та чињеница веома је битна, с 

обзиром да су у току преговори са ИТФ – ом, да се прво коло Дејвис купа игра ван Београда тј. У Нишу. 

 На крају је С. Живојиновић затражио подршку региона ТСИС – а, за избор новог председника на    

предстојећој изборној Скупштини ТСС – а. 

 

 

 



 
 

Душан Орландић – Као директор ТСС – а, у потпуности се слаже са С. Живојиновићем. 

У преговорима са УТПС – ом постигнут је договор да, нови председник ТСС – а буде Вук Јеремић, 

аСлободан Живојиновић почасни председник. 

Такође је затражио подршку присутних, јер сматра да је поменути договор идеално решење. 

Што се тиче Дејвис купа подржава организацију у Нишу, а што је веома битно рекао је Д. Орландић, и 

репрезентација је такође одушевљена том вешћу. 

           

 

         Седница је завршена у 20 часова. 

 

 

 

 

                                                                                                                              Записничар 

                                                                                                                             Соња Спасић 


