
Poštovani članovi Teniskog saveza Srbije,  

 

Nakon objavljivanja materijala za izbornu skupštinu TSS koja će se održati dana 20.04.2015. godine, 

Teniski savez Vojvodine i određeni broj klubova sa područja tog regionalnog saveza, uputio je TSS molbu 

za dodatnim tumačenjem predloženih izmena Statuta TSS, i to pre svega u pogledu toga da li se 

predloženim izmenama objedinjuju funkcije Predsednika Skupštine TSS i Predsednika Upravnog odbora, 

koji je istovremeno i Predsednik TSS. 

Na postavljeno pitanje, ovim putem dajemo sledeće pravno tumačenje i odgovor: 

- Predloženim izmenama se ne objedinjuju funkcije Predsednika Skupštine TSS i Predsednika 

Upravnog odbora TSS; 

- Jasno je članom 3. predloga Odluke o izmeni i dopuni Statuta TSS, kojim se menja član 12. stav 2. 

tačka 3. Statuta, predviđeno da Skupština TSS bira i razrešava sledeće funkcionere: Predsednika 

Skupštine, Predsednika Upravnog odbora koji je istovremeno i Predsednik TSS, kao i 

Potpredsednika UO koji je istovremeno i Potpredsednik TSS. 

 Dakle, iz izloženog je jasno da predložene izmene ne vode spajanju navedenih funkcija; 

- Takođe, izmenama Statuta su jasno definisani i način izbora Predsednika Skupštine, i delokrug 

njegovih ovlašćenja, što takođe potvrđuje nespornu činjenicu da se radi o dve odvojene funkcije. 

Tako je  članom 3. Predloga odluke o izmenama i dopunama Statuta  jasno predviđeno da se u 

nadležnost Predsednika Skupštine daje pravo da predlaže kandidate za Predsedniaka i članove 

Nadzornog odbora, a članom 5. se predviđa da Predsednik Skupštine rukovodi radom Skupštine 

saglasno odredbama Poslovnika o radu, i da mu je mandat 4 godine. Članom 4 Predloga odluke, 

izričito se predviđa se na izbornoj skupštini vrši i izbor Predsednika Skupštine kao posebne 

funkcije u okviru TSS. Naravno, u okvirima nadležnosti  Predsednika Skupštine TSS, ostaje i dalje 

ingerencija sazivanja sednica Skupštine, saglasno odredbi člana 14 Statuta.  

 

Da rezimiramo, predloženim izmenama se praktično samo „titula Predsednika TSS“, prenosi sa funkcije 

Predsednika Skupštine, na funkciju Predsednika Upravnog odbora, koji  zbog svoje aktivnije uloge u radu 

i finansiranju TSS, nosi i veću odgovornost za rad organizacije, a nikako ne dolazi do objedinjavanja 

funkcija Predsednika Skupštine i Predsednika UO. Takođe, na Predsednika Upravnog odbora se sa 

„titulom“ Predsednika TSS prenose i određene protokolarne  funkcije koje pripadaju predsedniku kao 

prvom čoveku TSS, ali se na taj način ne zadire u ingerencije Predsednika Skupštine da upravlja 

Skupštinom TSS kao najvišim organom TSS.  

 

 

U Beogradu, dana 16.04.2015. godine                                      S poštovanjem  

                                                                                                          Pravna služba TSS 

 

 


