PREDLOG
На основу члана 38. Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр.24/2011), члана
12. Закона о удружењима ( „Службени гласник РС“ 51/2009), и члана 13. ст. 6.
Статута Тениског савеза Србије од 22.08.2011. године, и 24.11.2011. године,
Скупштина Тениског савеза Србије на седници одржаној дана 20.04.2015 година
усвојила је следеће:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
СТАТУТА
Тениског Савеза Србије
Члан 1.
Члан 1. ст. 2. ал. 4. Статута Тениског савеза Србије од 22.08.2011. године и
24.11.2011. године (у даљем тексту: Статут), речи: « Председник ТСС (Председник
Скупштине», бришу се.
У ст. 2. ал. 4. речи: « Директор ТСС », замењују се речима: « Извршни директори «.
Члан 2.
У ставу 1. ал. 4. речи: «4. Директор«, замењују се речима: «4. Извршни директори»
Члан 3.
У члану 12. ст. 2. тач. 3. мења се и гласи:
« 3) на писмени предлог најмање 10 клубова рангираних на јединственој ранг
листи Савеза у првих 40 клубова, бира и разрешава Председника Скупштине, као и
Председника и Потпредседника Управног одбора који су истовремено и
Председник и Потпредсеник Савеза,
У ст. 2. у тач 4) речи: «Председник УО», бришу се.
У ст. 2. тач. 7. и 8. мењају се и гласе:
«7) на предлог Председника Скупштине бира Председника и чланове Надзорног
одбора.».
У ст. 2. тачке 9 - 14 постају тачке 8 – 13.
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Члан 4.
У члану 14., ст. 2. мења се и гласи:
«Сваке четири године одржава се изборна седница, на којој се врши избор:
Председника Скупштине, Председника, Потпредседника и чланова Управног
одбора, Председника и чланова Надзорног одбора и чланова других тела које бира
и поставља Скупштина»:
У ст. 3. и ст. 4 речи: «(Председник Савеза)», бришу се.
Члан 5.
Члан 17. мења се и гласи:
„Председника Скупштинe бира Скупштина ТСС и мандат му траје четири године.
Председника Скупштине бира Скупштина на писани образложени предлог
најмање 10 клубова рангираних на јединственој ранг листи Савеза у првих 40
клубова.
Председник Скупштине ТСС руководи радом Скупштине сагласно одредбама
Пословника о раду Скупштине.“
Члан 6.
Члан 19. мења се и гласи:
„Управни одбор је извршни орган Савеза, који се стара о спровођењу циљева који
су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има 19 чланова (укључујући Председника и Потпредседника УО) са
мандатом од четири године, а чланови могу поново бити бирани у УО.
Председника, Потпредседника и чланове УО бира и разрешава Скупштина ТСС.
Кандидате за Председника и Потпредседника УО који су истовремено и чланови
УО предлаже најмање 10 клубова рангираних на јединственој ранг листи Савеза у
првих 40 клубова.
Преостале кандидате за чланове УО, и то 13 кандидата, предлаже кандидат за
Председника УО, из круга успешних привредника и других друштвено активних
грађана чији би ангажман у Савезу могао значајно допринети остварењу циљева
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Савеза, а преостала 4 кандидата за чланове УО предлаже из реда представника
најуспешнијих клубова у сва четири региона, тако да најбољи клуб сваког од
региона има једног представника у УО.
Уколико у оквиру једног региона два или више клубова имају једнак број бодова на
јединственој ранг листи клубова, одлуку о томе, представник ког клуба ће бити
предложен за члана УО доноси кандидат за Председника УО.
Члан УО може бити само лице високог моралног и професионалног угледа.
Члан УО не може бити лице које је правноснажном кривичном пресудом осуђен на
казну затвора, лице правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против
привреде, као ни лице које својим дотадашњим друштвеним ангажманом не улива
поверење и углед за обављање ове функције.
Скупштина за свако од лица предложених за члана УО може тражити доказ
(потврду надлежног суда) о испуњености услова из претходног става.“
Члан 7.
Члан 20., мења се и гласи:
„Председник и Потпредседник УО су истовремено Председник и Потпредседник
ТСС.
Услови за избор на место Председника, односно Потпредседника УО су:
- да се ради о лицима кандидованом од стране најмање 10 клубова чланова ТСС,
рангираних на јединственој ранг листи Савеза у првих 40 клубова,
- да су у питању лица високог моралног и професионалног угледа,
- да су у питању лица која нису осуђивана правноснажном кривичном пресудом
на казну затвора, или лица осуђивана за кривично дело против привреде,
- да су у питању лица која својим дотадашњим друштвеним ангажманом уливају
поверење и поседују углед за обављање ове функције,
- да су у питању лица које у домаћим и међународним тениским институцијама
уживају углед, и у складу са тим су способна да адекватно заступају интересе
Савеза у поменутим форумима,
-да су у питању лица која својим угледом могу да допринесу прикупљању
средстава за финансирање Савеза.
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Једно лице може бити бирано за Председника, односно Потпредседника УО више
пута.
Председник УО има следеће надлежности:
1.
2.
3.
4.

води рачуна о законитости рада УО и законитости рада Савеза;
стара се о вођењу записника УО и књиге одлука УО;
сазива и председава седницама УО;
стара се о стварању конструктивне атмосфере за рад, консултује и
мотивише чланове на рад;
5. предлаже Скупштини кандидате за чланове УО;
6. представља Савез у домаћим и међународним спортским форумима а
посебно у Олимпијском комитету Србије, Спортском Савезу Србије,
Међународној тениској федерацији (ITF) и Европској тениској федерацији
(Tennis Europe);
7. угледом своје личности мири, слуша, саветује, подстиче све органе Савеза и
чланове на рад и напредак;
Председник УО је први међу једнакима и представља протоколарног домаћина
свих међународних и домаћих сусрета и догађаја у организацији Савеза.
Потпредседник УО замењује Председника у свим његовим правима и дужностима
утврђеним ови Статутом.
Члан 8.
У члану 21. ст. 1. тач. 7 мења се и гласи:
« 7) именује Извршне директоре Савеза»
Члан 9.
Наслов поглавља и члан 24. мењају се и гласе:
«Извршни директори Савеза
Члан 24.
Лица овлашћена за заступање Савеза су Извршни директори, и то Извршни
директор за организациона и спортска питања и Извршни директор за послове
финансија.
Извршни директори, сваки у оквиру свог делокруга, заступају Савез у правном
промету, с тим што Извршни директор за послове финансија има права и дужности
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финансијског налогодавца, односно потписује сва финансијска и новчана
документа у име Савеза.
Извршне директоре Савеза на предлог Председника УО именује Управни одбор.
Мандат Извршних директора Савеза је четири године.»
Члан 10.
Наслов поглавља и члан 25. мењају се и гласе:
«Надлежности Извршних директора
Члан 25.
Извршни директор Савеза за организациона и спортска питања, у оквиру свог
делокруга рада:

1. стара се о спровођењу одлука Скупштине и УО;
2. покреће иницијативе и даје предлоге за унапређење рада Савеза;
3. руководи процесом рада Савеза, организује свакодневно пословање
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Савеза, координира рад органа и тела Савеза;
обезбеђује законитост рада Савеза;
на основу одлуке УО именује и разрешава запослене у Савезу
подноси УО годишњи и периодичне извештаје о раду Савеза,
управном Одбору Савеза предлаже на усвајање нормативне акте Савеза,
доноси одлуку о запошљавању чланова радне заједнице, у договору са
УО и сагласно усвојеној систематизацији радних места у Савезу.
обавља друге послове у складу са Законом и Статутом

Извршни директор за послове финансија, у оквиру свог делокруга рада:
1.
2.
3.
4.
5.

стара се о спровођењу одлука Скупштине и УО;
покреће иницијативе и даје предлоге за унапређење рада Савеза;
обезбеђује законитост рада Савеза;
стара се о солвентности и ликвидности Савеза;
подноси УО годишњи и периодичне извештаје о раду Савеза, као и
финансијске извештаје,
6. управном Одбору Савеза предлаже на усвајање нормативне акте Савеза
7. обавља друге послове у складу са Законом и Статутом
8. доноси одлуку о упућивању запослених и функционера Савеза на
службена путовања, уз обавезу верификације одлуке од стране УО
Савеза.
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Члан 11.
У члану 26. ст. 3. мења се и гласи:
„Кандидата за председника и чланове Надзорног одбора предлаже Председник
Скупштине.»
Члан 13.
Овлашћују се стручне службе Тениског Савеза Србије да сачине пречишћен текст
Статута Тениског Савеза Србије.

______________________
Председник Скупштине ТСС

Образложење
Овим Изменама и допунама Статпа Тениског Савеза Србије регулишу се нека од
питања за које се на основу досадашњег искуства оцењује да би у овом моменту
била неопходна и целисходна за унапређење организације и рада Савеза или су се
поједина решења у пракси показала нецелисходним и нерационалним за
организацију и рад Савеза, па их је било неопходно предложити за мењање.
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Значајније измене и допуне Статута које се овде предлажу, односе се на следеће:
1. Председник Управног одбора, по Статуту и до сада најопреативнији и
најодговорнији орган Савеза био би уједно и Председник Тениског Савеза Србије.
Тиме се одговорност тог органа за организовање и функционисање Савеза
заокружује његовом одговорношћу и за представљање Савеза. У том смислу, а на
линији веће оперативности и ефикасности предлаже се именовање Потпредседника
Управног одбора, који би уједно био и Потпредседник ТСС. Ови органи бирали би
се и разрешавали, као и Председник Скупштине на предлог најмање 10 клубова
рангираних на јединсвеној ранг лиси Савеза у првих 40 клубова (чл. 3.). Сходно
томе, Изменама и допунама Статута брисала би се сва решења која су до сада
предвиђала да је Председник Скупштине уједно и Председник ТСС (чл. 1., чл. 4. и
др.).
2. Друга значајна измена, а везано за напред наведено односи се на посебне услове
за именовање напред наведених органа Савеза, а која су до сада била предвиђена
код избора Председника Скупштине (чл. 7.).
3. Најзад, овим Изменама и допунама Статута предлаже се да уместо једног
директора, Савез убудуће има два Извршна директора. Једног за организациона и
спортска питања и једног за послове финасија. Ова лица која поставља Управни
одбор била би свако у оквиру свог делокруга, лица овлашћена за заступање Савеза,
уместо до сада Председника Управног одбора и Директора, у отсутности
Претседника УО. При томе, Извршни директор за финансије би био искључиво
финансијски налогодавац. Овим решењима настоји се да Савез буде оперативнији и
ефикаснији у дневном пословању и активностома (чл.1., чл. 2., чл. 10., и чл. 11.).
4. Изменама и допунама Статута предлажу се и неке друге мање промене, као што
је предлог за именовање свих чланова Надзорног Одбора које би било у
надлежности Председника Скупштине (чл. 3., и чл. 12), и др.
5. На крају, ради правно - техничке сврхе и прегледности у примени, овлашћују се
стручне службе Савеза да сачине пречишћен текст Статута ТСС (чл.13).

