На основу члана 55. Став 3. и 4., и члана 40. Став 3. Закона о спорту
(„Службени гласник РС“ бр.10/2016), Скупштина Тениског савеза Србије, на
седници одржаној дана 21.05.2016. године, усвојила је нови Статут, како
следи у даљем тексту:

Преамбула
Тениски Клубови и Удружења, удружени у јединствену нациналну организацију
Тениски Савез Србије, вођени начелима: олимпизма;
јединства чланова у
оквирима ТСС;
солидарности; промоције и развоја тениса; заштите
спортистa ; забране употребе допинг средстава; забране лажирања у тенису;
забране свих облика полне, расне, верске, националне, културне, и других
облика дискриминације, у складу са одредбама меродавних закона и прописа, и
поштујући европске вредности и српску спортску традицију, усвајају Статут
Тениског Савеза Србије.

СТАТУТ
Тениског Савеза Србије
Oпште одредбе
Члан 1.
Овим Статутом се регулишу најзначајнија питања која се тичу организације и
начина рада Тениског Савеза Србије.
Статутом су, према поглављима регулисана следећа питања:
- Опште одредбе
- Чланство у ТСС – права, обавезе и одговорности чланова
- Територијална организација - Регионални савези
- Органи ТСС: - Скупштина
- Управни одбор
- Извршни директори

- Надзорни одбор
- Одбори и Комисије ТСС
- Дисциплински органи ТСС
-

Јавност рада ТСС

-

Финансирање рада ТСС

-

Престанак рада ТСС

-

Прелазне и завршне одредбе
Члан 2.

Тениски савез Србије (у даљем тексту: Савез) је добровољно, невладино
и непрофитно удружење, односно нацонални грански спортски савез, основан на
неодређено време ради остваривања циљева у области тениског спорта.
Савез је основан и постоји у форми удружења
одредбама Закона о спорту, и закона о удружењима.

грађана, у складу са

Члан 3.
Циљеви Савеза су:
-

Развој тениса као спортске гране, односно спортских активности и
делатности у подручју тениса;
усклађивање активности својих чланова;
репрезентовање националног спорта у области тениса;
стварање услова за постизање врхунских спортских резултата у тенису;
организовање и вођење спортских такмичења у области тениса;
учешће у унапређивању стручног рада спортских стручњака у области
тениса;
подстицање бављења спортом, посебно деце и омладине, у области тениса;
јавно залагање за афирмацију духа олимпизма, подстицање фер плеја, борбу
против лажирања, и сузбијањe насиља и допинга у тенису .

Члан 4.
Ради остваривања својих циљева Савез нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области развоја
тениског спорта;
2) организује, сам или у заједници са другим организацијама, стручне
скупове, саветовања, семинаре, кампове и друге облике едукације тенисера,
тениских тренера и других спортских радника у области тениског спорта;
3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на развој
тениског спорта;
4)организује и планира обуку тенисера;
5) организује спортске припреме тенисера и тениска такмичења;
6) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим
организацијама у земљи и иностранству које се баве развојем тениског
спорта;
7)пружа услуге спортског саветовања у и друге стручне услуге;
8) учествује у тениским такмичењима;
9) заступа интересе чланова пред државним и другим органима;
10) припрема прописа од интереса за чланове Савеза;
11) организује и одржава функционисање јединственог информационог
система за потребе тениског спорта;
12) организује и стара се о тениским репрезентацијама Републике Србије
свих узраста;
Члан 5.
Назив Савеза је: "ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ"
Назив Савеза на енглеском језику је "Serbian Tennis Federation"
Скраћени назив гласи ТСС, а на енглеском језику STF.
Савез има седиште у Београду.
Савез своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Члан 6.
Печат Савеза је округлог облика, пречника 3 сантиметра, са грбом Републике
Србије у средини, и кружним натписом по ободу:"Тениски Савез Србије, ТСС
Београд", на српском језику, ћириличном писму.
Амблем Савеза је стилизована тениска лоптица у националним бојама и са
пратећим текстом «Тениски савез Србије» на латиничном и ћириличном писму, на
српском и енглеском језику.
Боје Савеза су црвена, плава и бела.

Члан 7.
Савез је члан Олимпијског комитета Србије, Спортског Савеза Србије,
Међународне тениске федерације (ITF) и Европске тениске федерације (Tennis
Europe)
Чланство у Савезу
Члан 8.
Члан Савеза као националног тениског удружења, може бити:
А) сваки тениски клуб организован у форми удружења грађана или
привредног друштва, сагласно одредбама Закона о спорту
Б) свако удружење грађана које нема својство спортског клуба, а које
остварује своју делатност у области тениског спорта-придружени члан.
Савез води централну матичну евиденцију чланова Савеза.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор на првом заседању
након подношења пријаве Савезу, а најкасније у року од 60 дана од подношења
уредног захтева за пријем у чланство,
и о томе без одлагања обавештава
подносиоца пријаве, након чега кандидат за члана потписује повељу Савеза.
Савез је дужан да прими у чланство све субјекте из става 1. овог члана, под
условом да им је статут у сагласности са статутом Савеза.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у Савезу може престати због губитка правног субјективитета
члана и брисања члана из регистра, дуже неактивности члана, и непоштовања
одредаба овог Статута, као и у другим случајевима предвиђеним Законом.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог
Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет
предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Савезу.
Уколико члан не измирује своје новчане обавезе према Савезу односно не
уплати најмање две годишње чланарине у Савезу заредом, тј. не уплати чланарину
у Савезу најмање за годину која претходи години у којој се одржава седница
Скупштине Савеза, као ни за годину у којој се одржава седница Скупштине Савеза,
чланство члана у Савезу престаје аутоматски, а на првој седници Скупштине
констатује се престанак чланства у Савезу.

Права и дужности чланова
Члан 9.
Члан Савеза има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева
Савеза;
2) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Савеза;
3) непосредно или преко својих представника учествује у раду Савеза;
4) бира своје представнике у органе Савеза;
5) учествује у формирању планова и програма рада Савеза;
6) користи стручну, техничку и правну подршку Савеза;
Члан Савеза је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Савеза;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Савеза;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор;
5) поштује институцију и рад Савеза;
6) поштује домаћа и међународна спортска правила, а посебно афирмацију
духа олимпизма, подстицање фер плеја, борбу против лажирања, сузбијању насиља
и допинга у тенису;
7) се у потпуности придржава Статута, Правилника и одлука Савеза, и да
обезбеди да ће ову одредбу поштовати и његови чланови;
8) да омогући слободне и демократске изборе за своје органе;
9) да поштује јединство и интегритет Савеза;
10) да не дозвољава дискриминацију било какве врсте против земље,
приватних лица или групе лица по основу етничког порекла, расе, пола, језика,
религије, политике или из неког другог разлога;
11) да осигура да сваки делегат у органима Савеза буде лице достојно
поштовања, да се понаша и комуницира сагласно цивилизацијским стандардима
савременог друштва, да поштује институцију Савеза, као и спортске раднике
ангажоване у Савезу;

Територијална организација Савеза – Регионални савези
Члан 10.

Регионaлни савези су удружења грађана која обављају делатност у области
тениског спорта, које оснивају тениски клубови (чланови Савеза), са циљем
ефикаснијег остваривања потреба клубова који чине регион, развоја регионалног
спорта, организације такмичења, а све уз поштовање Савеза, одлука Савеза и
његових општих аката.
Услови под којима Скупштина ТСС-а удружењу може да
регионалног савеза у оквиру Тениског савеза Србије су:

призна статус

1.Да је регион територијално уобличен, односно да га чине клубови најмање 5
административних округа.који су територијално повезани;
2. Да има најмање 10 клубова оснивача који имају најмање 120 регистрованих
играча;
3. Да организационо и просторно технички испуњава услове за обављање послова
регионалног савеза;
4. Да Управни одбор Савеза да позитивну оцену целисходности оснивања и рада
регионалног савеза;

ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 11.
Органи Савеза су:
1. Скупштина
2. Управни одбор
3. Извршни директори
4. Надзорни одбор
5. Дисциплински судија
6. Одбори
Одбори Савеза су:
1) Такмичарски одбор
2) Судијски одбор
3) Стручни одбор

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Тренерски одбор
Ветерански одбор
Одбор за дисциплинска питања (Дисциплинско веће)
Статутарно правна комисија
Комисија за антидопинг
Други ad hoc одбори и комисије које у оквиру своје надлежности оснују
Скупштина или Управни одбор Савеза.

СКУПШТИНА САВЕЗА
Надлежност
Члан 12.
Савезом управља Скупштина чланова ( у даљем тексту: Скупштина) која
представља највиши орган Савеза.
Скупштина :
1) доноси план и програм рада;
2) усваја финансијске и прихвата ревизорске извештаје;
3) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
4) усваја извештаје о реализацији програма који се финансирају из јавних
средстава;
5) одлучује о удруживању у савезе;
6) 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,
7) на предлог Председника Скупштине бира и разрешава два
потпредседника, Верификациону комисију, два оверивача записника, и
записничара
8) на предлог Председника Управног одбора бира и разрешава чланове
Управног одбора;
9) на предлог Управног одбора бира и разрешава председнике и чланове
комисија и одбора за које је надлежна ;
10) на предлог Председника Скупштине бира Председника и чланове
Надзорног одбора ;
11) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
12) одлучује о статусним променама и престанку рада Савеза;
13) на предлог Управног одбора одлучује о именовању Почасних
председника Савеза и Почасних чланова Савеза (истакнутих појединаца,
заслужних тениских радника);

Право гласа и гласање
Члан 13.
Сваки члан Скупштине има право гласа у Скупштини непосредно или преко
својих изабраних пуномоћника, с тим да пуномоћје за гласање мора бити уредно
потписано и оверено печатом.
Гласачки цензус за гласање на Скупштини је 5 гласова.
Два или више чланова који имају број гласова мањи од 5, могу се удруживати,
односно могу именовати истог пуномоћника који ће гласати у њихово име уколико
на овај начин достигну цензус од 5 гласова.
Скупштина пуноправно одлучује ако су присутни чланови односно представници
чланова, који имају више од половине укупног броја гласова скупштине.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада
Савеза неопходна је већина гласова од укупног броја чланова Скупштине.
У случају једнаке поделе гласова по неком питању, гласање се понавља све док се
не постигне већина за или против.
Број гласова сваког од чланова Скупштине зависи од критеријума које предвиђа
члан 15. Статута.
Скупштинске седнице
Члан 14.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
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.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног
одбора, као и на иницијативу чланова скупштине који имају најмање једну трећину
гласова. Иницијатива се подноси Председнику скупштине у писаном облику и у
њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива Председник скупштине , писаним обавештењем о
месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда, које се истиче на
интернет сајту Савеза најмање 15 дана пре дана за који је седница заказана.
Дан истицања позива на интернет сајту Савеза, представља "дан чланства", на који
се врши пресек броја чланова Скупштине, и број гласова који има сваки од
чланова, на основу чега се одређује број гласова потребних за кворум, као и број
гласова потребних за доношење одлука.
Седницом председава Председник Скупштине или један од потпредседника
кога Председник одреди.
Уколико се ради о изборној седници Скупштине, седницом до избора новог
Председника Скупштине председава дотадашњи Председник.

Број гласова чланова
Члан 15.
Број гласова које у Скупштини има сваки од чланова, утврђује верификациона
комисија ТСС по следећим критеријумима:

1) број терена :
1.1. до четири терена
1.2. од пет до осам терена
1.3. преко осам терена

један глас
два гласа
три гласа

2) број регистрованих играча
2.1. до 30 чланова
2.2. од 31 до 60 чланова
2.3. преко 61 чланова

један глас
два гласа
три гласа

3) квалитет клубова
3.1. Учесник сениорске лиге
3.2. Учесник јуниорске лиге

два гласа
један глас

Гласови по основу учешћа клуба у сениорској и јуниорској лиги се кумулирају, те
клубови чланови ТСС имају право на гласове и за учешће у сениорској и за учешће
у јуниорској лиги.

4) Број рангираних такмичара
4.1. од 1 до 10
4.2. од 11 до 20
4.3. преко 20

један глас
два гласа
три гласа

5) Интернационални ранг
5.1. ATP i WTA листа
5.2. TE листа, ITF и ITF seniors

два гласа
један глас

Клуб има право на гласове по основу интернационалног ранга такмичара, за сваког
такмичара који остварује интернационални ранг понаособ, с тим да се за једног
такмичара може рачунати само један највиши оставарени међународни ранг, било
да се ради о рангу оствареном у дубл или сингл такмичењима.

6) Организација међународних турнира
6.1. Организација ITF, ITF seniors и TE турнира
6.2 Organizacija турнира са наградним фондом од 10.000-50.000 $
6.3. Организација турнира са наградним фондом преко 50.000 $

један глас
два гласа
три гласа

Клуб има право на гласове за сваки организовани међународни турнир.
Регионални савези имају по пет гласова.
Остала тениска удружења која немају својство клуба, имају по један глас.
Укупан број гласова сваког од чланова Савеза, не може бити мањи од 1 нити већи
од 15 гласова.
Органи и радна тела Скупштине
Члан 16.
Скупштина Савеза има следећа радна тела и органе:
1. Председника Скупштине
2. Два потпредседника Скупштине

3. Верификациону комисију од три члана
4. Записничара
5. Два оверивача записника
Председник скупштине
Члан 17.
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.
Радна тела
Члан 18.
Верификациона комисија има три члана које из реда чланова бира Скупштина на
почетку сваке седнице.
Верификациона комисија Скупштине пре почетка заседања проверава овлашћења
за гласање и утврђује постојање кворума гласова, а у току гласања се стара о
демократској процедури гласања.
Записничара на предлог Председника именује Скупштина пре почетка сваког
заседања.
Записничар је дужан да истинито и савесно води евиденцију о дискусијама чланова
Скупштине.
Скупштина на предлог Председника пре почетка заседања именује два оверивача
записника који својим потписом на записнику потврђују његову веродостојност.

Управни одбор
. Члан 19.
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
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.
Чланови УО Савеза, не могу бити следећа лица:
-

лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу
политичке странке;
власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у
спортској кладионици;
спортски посредници у одговарајућој грани спорта;
која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене
дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа,
разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење
кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање
употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет
допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном
скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде;

-

која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у
складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних
дужности.

Скупштина за свако од лица предложених за члана УО може тражити доказ о
испуњености услова из претходног става.
Председник УО
Члан 20.
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 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;
Председник УО савеза не може бити члан управе, председник или заступник друге
организације у области спорта, осим управе Олимпијског комитета Србије,
Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, Републичког завода и
Покрајинског завода
Једно лице може бити бирано за Председника, односно Потпредседника УО више
пута.
Председник УО има следеће надлежности:
1. води рачуна о законитости рада УО и законитости рада Савеза;
2. стара се о вођењу записника УО и књиге одлука УО;

3. сазива и председава седницама УО;
4. 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.

Надлежност УО
Члан 21.
Управни одбор:
1) руководи радом Савеза између две седнице Скупштине и доноси одлуке
ради остваривања циљева Савеза ;
2) организује редовно обављање делатности Савеза;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) Усваја предлог буџета и завршног рачуна;
6) Стара се о законитости рада Савеза;
7) именује Извршне директоре Савеза, као лица овлашћена за заступање
Савеза;
8) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог 1/3 чланова Скупштине и припрема предлог
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
9) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана
25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног
заступника удружења за тај поступак;
10) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи Савеза;
11) доноси пословник о свом раду, као и све опште правне акте Савеза, осим
Статута и других аката за чије је доношење надлежна Скупштина.
12) Доноси одлуку о избору Председника и чланова: Такмичарског,
Судијског, Стручног, Тренерског, Ветеранског, Одбора за дисциплинска питања

(Дисциплинско веће), других одбора на чије оснивање има право у складу са својим
овлашћењима;
13) Доноси одлуку о именовању Дисциплинског судије ТСС;
14) Одлучује о ванредном правном леку у дисциплинском поступку (Захтев
за ублажавање казне);
15) Одлучује о захтеву за заштиту законитости као вандредном правном леку
против одлука стручних тела Савеза;
16) Одлучује о пријему нових чланова Савеза, као и о суспензији чланства у
Савезу;
17) Доноси одлуку о висини чланарине;
Управни одбор посебно разматра извештаје Одбора и Комисија.
Рад и одлучивање УО
Члан 22.
Управни одбор се састаје најмање четири пута годишње.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина
чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Рад Управног одбора регулише Пословник о раду УО који усваја УО на
конститутивној седници.
Пословником о раду УО између осталог регулишу се и обавезе Председника УО и
чланова УО у односу на Савез.
Извршни директори Савеза- Заступници Савеза
Члан 23.
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
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

Надлежности Извршних директора
Члан 24.
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
Савеза, координира рад органа и тела Савеза;
4. обезбеђује законитост рада Савеза;
5. на основу одлуке УО именује и разрешава запослене у Савезу, и има у
односу на запослене и радно ангажована лица у Савезу положај, односно
овлашћења директора у правном лицу, у складу са законом којим се
уређује рад ;
6. доноси одлуку о запошљавању чланова радне заједнице, у договору са
УО, и сагласно усвојеној систематизацији радних места у Савезу;

7. брине се о вођењу прописаних евиденција;
8. подноси УО годишњи и периодичне извештаје о раду Савеза;
9. управном Одбору Савеза предлаже на усвајање нормативне акте Савеза;
10. обавља друге послове у складу са Законом и Статутом ;
Извршни директор за послове финансија, у оквиру свог делокруга рада:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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,
стара се о уредном вођењу финансијских евиденција;
управном Одбору Савеза предлаже на усвајање нормативне акте Савеза
обавља друге послове у складу са Законом и Статутом

9.

доноси одлуку о упућивању запослених и функционера Савеза на
службена путовања, уз обавезу верификације одлуке од стране УО
Савеза.

Извршни директор Савеза, као његов заступник не може бити члан управе,
председник или заступник друге организације у области спорта, осим управе
Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, Спортског
савеза Србије, Републичког завода и Покрајинског завода.
Надзорни одбор
Члан 25.
Надзорни одбор врши контролу законитости рада и финансијског пословања
спортског удружења и редовног годишњег финансијског извештаја.
Надзорни одбор има 3 члана које бира Скупштина из реда представника клубова
(чланова Скупштине).
Кандидата за председника и чланове Надзорног одбора предлаже Председник
Скупштине.
Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и они могу бити поново
бирани на исте функције.
Чланови надзорног одбора не могу бити чланови управе и скупштине Савеза.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Одбори Савеза
Члан 26.
Председнике и чланове Одбора именује Управни одбор из реда стручних
лица, високог моралног и професионалног угледа.
Сваки Одбор, осим Одбора за дисциплинска питања,
(укључујући и председника одбора), са мандатом од 4 године.
Сваки одбор доноси Пословник о свом раду.
Одбори су:
Такмичарски одбор се стара:

има 5 чланова








о организацији тениских такмичења;
усваја календар такмичења;
усваја Правилнике о такмичењима;
брине се о издавању ранг листе и верификује годишњу ранг листу;
спровођењу поступка за регистрацију тенисера и клубова
о свим осталим питањима везаним за такмичења на територији РС

Судијски одбор се стара о:






спровођењу правила на тениским такмичењима;
обезбеђивању регуларности на тениским турнирима на територији РС
доношењу одлука о најважнијим питањима у домену судијског рада
изради плана стручног усавршавања и оспособљавања судија
заштити интереса тениских судија, у склопу Савеза

Стручни одбор се стара о :





најзначајнијим питањима везаним за стручни рад и унапређење
тениског спорта у Србији
именовању капитена тениских репрезентација
верификује одлуке селектора репрезентација
доноси годишњи план стручног рада

Тренерски одбор се стара о:





питањима која се тичу рада са тениским тренерима и инструкторима
статусу тениских тренера и инструктора
лиценцирању тренера
образовању тренерског кадра

Ветерански одбор се стара о:




спортском статусу тениских ветерана и људи који се рекреативно баве
тенисом
организацији ветеранских турнира у земљи и учешћу на турнирима у
иностранству.
Делегира своје представнике у домаће и међународне ветеранске
тениске организације

Комисија за антидопинг: има надлежности предвиђене Правилником о спречавању
допинга у тенису.

Дисциплински органи
Одбор за дисциплинска питања (Дисциплинско веће)
Члан 27.
Одбор за дисциплинска питања има три члана која на предлог Председника УО,
бира и разрешава Управни одбор.
Мандат чланова Дисциплинског већа је 4 године.
За члана Дисциплинског већа може бити изабрано само лице са звањем
дипломираног правника, с тим да Председник већа мора имати положен
правосудни испит.
Дисциплинско веће је надлежно да одлучује по жалби на одлуке дисциплинског
судије Савеза, дакле представља другостепени дисциплински орган.
Поступак пред Дисциплинским већем регулише Дисциплински правилник Савеза,
као и Закон о општем управном поступку.

Дисциплински судија
Члан 28.
Дисциплинског судију на 4 године бира и разрешава УО Савеза, на предлог
Председника УО.
Дисциплински судија мора бити лице са израженим правничким знањем, из реда
адвоката, и лице високог моралног и професионалног угледа са искуством у
тениском спорту најмање у трајању од 3 године.
Поступак пред Дисциплинским судијом регулисан је Дисциплинским правилником
и другим општим актима Савеза.

Јавност рада Савеза
Члан 29.
Рад Савеза је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и
активностима Савеза непосредно или путем:
1. интерних публикација,
2. путем саопштења за јавност
3. веб сајта Савеза
4. достављања документације и извештаја заинтересованим странама и
лицима
Седнице Управног одбора и Одбора за хитна питања, нису јавне, а сам предметни
одбор може одлучити да се конкретна седница отвори за јавност.

Финансирање рада Савеза
Члан 30.
Савез прибавља средства од:
- чланарине
- котизације за такмичења
- добровољних прилога
- донација и поклона
- финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
-маркетиншких активности
- из буџета Републике и локалне самоуправе.
Члан 31.
Савез прибавља средства и обављањем издавачке делатности у области
тениског спорта
Члан 32.
Савез може прибављати средстава и од котизације за семинаре тениских
стручњака, школе тениса, и других облика образовања из области тениса, као и
продајом улазница за тениске мечеве,пружањем саветодавних услуга у тениском
спорту, као и других облика сродних делатности које Савез обавља.

Добит остварена обављањем ових делатности може се користити искључиво
за остваривање циљева Савеза, укључујући и трошкове редовног рада Савеза и
сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.
Престанак рада Савеза
Члан 33.
Савез престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Савеза, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Члан 34.
У случају престанка рада, имовина Савеза пренеће се на домаће недобитно правно
лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева тј. на
Олимпијски комитет РС.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 35.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о спорту, а супсидијарно, и одредбе Закона о
удружењима.
Надлежни органи Савеза су дужни да у року од 30 дана од ступања Статута
на снагу, ускладе постојеће правне акте са Статутом Савеза.
Члан 36.
Овај Статут ступа на снагу
Савеза.

У Београду, дана 21.05.2016. године

даном објављивања на интернет страници

Председник Скупштине ТСС
Милан Јеринкић

