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Утврђено да Предсједништво има  потребан кворум и да  може доносити 
одлуке.  
 
Усвојен је слиједећи дневни ред: 
 
 

 

1.Усвајање записника са посљедње сједнице 

 

2.Усвајање финансијског извјештаја за 2010 годину 

 

3. Усвајање финансијског плана за 2011. год 

 

4. Извјештај са првенстава РС 

 

5. Извјештај са првенстава БиХ 

 

6. Информација о контактима са ИТФ 

 

7. Информација о отварању канцеларије ТС РС 



 

8. Информација о начину функционисања веб странице и односа са јавношћу 

 

7. Предлог новог статута ТС РС 

 

8.Одлука о сазивању скупштине ТС РС 

 

9. Предлог за нове чланове предсједништва 

 

10. Предлог кандидата за органе ТС БиХ  и формирање комисије за успостављање 

законитости рада у ТС БиХ. 

 

11. 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 је да записник са претходне 
сједнице у складу са закључцима и одлукама са претходне сједнице 
 
АД 2.  Усвајање финансијског извјештаја за 2010. Годину 
Након расправе закључено је да се направи нови финансијски извјештај који 
ће садржавати податке о планираним и оствареним приходима и расходима 
што предложени финансијски извјештај није садржавао. Такође је 
закључено да се у случају неодржавања сједнице предсједништва прије 
скупштине исти усвоји након усменог усаглашавања. 
 
 
АД 3. Усвајање финансијског плана за 2011. годину 
 
Након расправе по овој тачки дневног реда усвојен је ,уз измјене на 
ставкама прихода од спонзора и средстава Владе РС те трошкова за 
средстава за бруто плате секретара, финансијки план за 2011 годину. 
 
АД 4. Извјештај са првенстава РС 
Предсједништво је упознато са организацијом  и дешавањима везаним за 
првенства РС. Предсједништво се није сложило са приједлогом да се у 
будуће због лошег одзива ветерана не организују првенства РС већ је 
закључено да се морају повећати активности на популаризацији ових 
првенстава.  
 
 
АД 5. Извјештај са првенстава БиХ 



Предсједништво је упознато са организацијом  и дешавањима везаним за 
првенства БиХ. Такође је закључено да се и у наредном периоду треба 
наставити са организованим одласком на првенства БиХ и са изналажењем 
што бољих могућности за награђивање најбољих такмичара ,учесника 
првенстава РС. 
 
АД 6. Извјештај са првенстава БиХ 
Предсједништво је информисано о постигнутом нивоу разговора са ИТФ. 
Закључено је да започете активности треба наставити а све у циљу 
ријешавања стања у БиХ и статуса ТС РС у оквиру ИТФ. 
 
АД 7. Информација о отварању канцеларије ТС РС 
Предсједништво је информисано да је припрема канцеларије ТС РС у 
завршној фази и да фали још мањи дио намјештаја. Закључено је да се овај 
посао покуша завршити до идуће сједнице предсједништва како би се 
састанци убудуће одржавали у новим просторијама. 
 
АД 8. Информација о начину функционисања веб странице и система 
информисања у будућем периоду. 
Предсједништво је информисано да је ангажован Бојан Божић као 
администратор веб странице и као особа одговорна за информисање 
јавности о дешавањима у ТС РС. 
 
  
АД 9. Предлог новог статута ТС РС 
Послије дуже расправе и већег броја примједби закључено је да се задужи 
комисија у саставу Владо Ђурђевић, Крстан Симић и Саша Тривић да 
изради нови предлог статута на основу постојећег уз измјене које су 
предложене у току расправе. Комисија је дужна након израде новог 
предлога исти доставити члановима предсједништва како би се за идућу 
сједницу исти нашао као једина тачка дневног реда. 
 
АД 10. Одлука о сазивању скупштине ТС РС 
Предсједништво је донијело одлуку да се крајем мјесеца марта одржи 
скупштина ТС РС са слиједећим тачкама дневног реда: 

1. Усвајање записника са прошле сједнице 
2. Усвајање измјена статута ТС РС 
3. Избор нових чланова предсједништва 

У случају потребе , која може проистећи из приједлога статута дневни ред 
се може проширити. 
 
АД11. Приједлог за нове чланове предсједништва 
Предсједништво је информисано да су писменим путем оставке поднијели 
Ратко Стаменић и Владо Благојевић. Испред ТК Добој за новог члана 
предсједништва предложен је Владо Ђурђевић. Других приједлога није 
било. Закључено ја да ће се приједлог кандидата направити након усвајања 



приједлога измјена статута ТС РС и да ће исти бити прослијеђен скупштини 
на усвајање. 
 

АД  12. Предлог кандидата за органе ТС БиХ  и формирање 
комисије за успостављање законитости рада у ТС БиХ. 
Предсједништво није прихватило оснивање комисије за успостављање 
законитости рада ТС БиХ већ је задужило предсједника да настави са 
активностима на изналажењу ријешења. Такође је закључено да се ангажује 
адвокат  који би покренуо активности на утврђивању чињеничног стања у 
ТС БиХ и предузео правне активности на ријешавању стања. Такође је 
закључено се на основу расположивих података и докумената покрене 
подношење пријава надлежним органима а све по питањима финансијских 
незаконитости  и дуговања савеза према државним фондовима и буџетима. 
Закључено је да се не предлажу чланови органа ТС БиХ до ријешења 
горепоменутих питања. 
 
АД 13. Разно 
Под тачком разно се расправљало о пријави турнира ТК Борац у календар 
ТС БиХ и поред препоруке предсједништва ТС РС да се то не чини. 
Препоручено је управи ТК Борац да исту повуче и да на слиједећој сједници 
информише предсједништво ТС РС о учињеном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бања Лука,28.02..2011.године.                  Записник водио и саставио 
                                                                              Тривић Саша 
 
                                                                    
 
 
 
 
  

 
   


