
            
 
ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ ПРЕДСЈЕДНИШТВА ТС РС ОДРЖАНЕ ДАНА 

05.01.2011.ГОДИНЕ 
 

 
ПРИСУТНИ:                                                      
Небојша Антонијевић                                       
Ранко Лабовић 
Ратко Стаменић 
Ненад Јандрић 
Владо Јовичић 
Мишо Радаковић 
Синиша Симеуновић                       
Саша Тривић                                                     
                                            
 ОДСУТНИ: 
Владо Благојевић  
Владислав Бабић 
Славко Драгосављевић 
                                          
 
                                           
Утврђено да Предсједништво има  потребан кворум и да  може доносити 
одлуке.  
 
Усвојен је слиједећи дневни ред: 
 
1.Усвајање записника са посљедње сједнице 
 
2.Разматрање ситуације по питању провођења одлука Предсједништва и 
скупштине по питању учешћа на првенствима БиХ. 
 
3. Заузимање ставова по питању пријављивања за организацију турнира из 
календара ТС БиХ 
 
3.Разно 
 
Након тога  приступило се расправи о предложеним тачкама дневног реда. 
Сједницом је предсједавао Антонијевић Небојша. 
Записник водио Саша Тривић 
 
АД 1 Усвајање записника са посљедње сједнице 
Након расправе по овом питању закључено je да записник са претходне 
сједнице допуни на начин да се даје обавеза г-дину Антонијевићу да закаже 



састанак у Министарству спорта и утврди које су могућности министарства у 
циљу финансијске помоћи ТС РС за 2011 годину. 
 
 
АД 2.  Разматрање ситуације по питању провођења одлука 
Предсједништва и скупштине по питању учешћа на првенствима БиХ. 
 
 
Након расправе по овој тачки дневног реда усвојени су слиједећи закључци: 
 

1. Да на Првенствима Босне и Херцеговине учествује репрезентација 
Републике Српске коју сачињавају по 4 првопласирана такмичара у 
свакој конкуренцији и катекорији (јуниори и јуниорке у категоријама 
12,14,16 година) са Првенставе Републике Српске 

2. да репрезентацију на Првенства БиХ води вођа пута којег ће 
одредити ВД секретара ТС РС 

3. да се за све чланове репрезентације и вођу пута обезбједе тренерке 
и трошкови пута за вођу пута 

4. да се у складу са претходним одлукама предсједништва све уплате 
чланарина и котизација те дугови из прошлих година  према ТС БиХ 
уплате на рачун ТС РС најкасније до 31.01.2011  

5. да клубови изврше прикупљање чланарине према ТС БиХ од стране 
играча којима је истекла лиценца, а све према Одлуци о чланаринама 
и котизацијама ТС РС, те исту уплате на рачун ТС РС. 

6. да канцеларија ТС РС достави податке о уплатама канцеларији ТС 
БиХ  

7. канцеларији ТС РС се забрањује да врши било какве уплате према 
ТС БиХ без одлуке предсједништва 

8. да се из средстава ТС РС  обезбједе пехари и дипломе за првенства 
Републике Српске 

АД 3. . Заузимање ставова по питању пријављивања за организацију 
турнира из календара ТС БиХ 
 
Након расправе по овој тачки дневног реда усвојени су слиједећи закључци: 
 

1. да се наставе припреме за организацију појединачних такмичења у 
оквиру ТС РС 

2. да се распише конкурс за организаторе турнира у оквиру ТС РС те да 
се у што краћем року контактирају клубови заинтересовани за 
организацију турнира. 

3.  да у што краћем року Такмичарска комисија ТС РС сачини календар 
такмичења.. 

4. да се позову клубови који су евентуално поднијели кандидатуре за 
организацију турнира у оквиру ТС БиХ исте повуку. 

 
АД 4. Разно 



 
Након расправе предсједништво је упознато са слиједећим чињеницама и 
донијело слиједеће закључке: 
 

1. Г дин Стаменић је обавјестио предсједништво да ће на слиједећој 
скупштини ТС РС поднијети неопозиву оставку на мјесто члана 
предсједништва ТС РС 

2. Саша Тривић је обавјестио предсједништво да ће поднијети оставку 
на мјесто предсједника НО ТС БиХ 

3. да се задужује г-дин Антонијевић да обави разговор са г-дином 
Арсланагићем 

4. да се задужује Саша Тривић да доради предлог писма према ИТФ и 
ТЕ уз навођење свих чињеница везаних за дешавања у ТС БиХ 

5. предсједништво је упознато са иницијативама од стране ТК Борац 
.Дио захтијева ТК Борац је спроведен. Закључено је да се г-дин 
Барашин позове да поднесе оставку на мјесто члана УО ТС БиХ. ТК 
Борац је упућен да своју иницијативу за кадровским промјенама у 
оквиру ТС РС спроведе у складу са Статутом ТС РС. 

6. да се задужи канцеларија ТС РС за израду саопштења за медије и 
покретање расправе у медијима о стању у ТС БиХ. 

7. да су обезбјеђене просторије за рад канцеларије ТС РС  
8. да је предсједништво сагласно да се сва верификована документа 

везана за рад предсједнишва објаве на сајту ТС РС. 
9. да се сви записници са сједница предсједништва сматрају 

верификованим за објављивање у колико у року од три дана не буде 
примједби од стране присутних чланова предсједништва, док ће се 
званична верификација обавити на слиједећој сједници 
предсједништва. 

10. даје се задатак канцеларији ТС РС да направи приједлог новог 
статута ТС РС 

11. да се задужује предсједник скупштине да у складу са статутом ТС РС 
припреми сједницу скупштине. 

 
 
 
Бања Лука,06.01..2011.године.                  Записник водио и саставио 
                                                                              Тривић Саша 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
  



 
   


