
            
 

ЗАПИСНИК СА 20. СЈЕДНИЦЕ ПРЕДСЈЕДНИШТВА ТС РС ОДРЖАНЕ 
ДАНА 28.03.2011.ГОДИНЕ 

 

 
ПРИСУТНИ:                                                      
Небојша Антонијевић                                       
Мишо Радаковић 
Владислав Бабић 
Ратко Стаменић 
Славко Драгосављевић 
 
Синиша Симеуновић                       
Саша Тривић     
                                            
 ОДСУТНИ: 
Владо Благојевић  
Ранко Лабовић 
Владо Јовичић 
Ненад Јандрић 
 
                                          
 
                                           
Утврђено да Предсједништво има  потребан кворум и да  може доносити 
одлуке.  
 
Усвојен је слиједећи дневни ред: 
 
 

 

1.Усвајање записника са посљедње сједнице 

 

2.Усвајање одлуке о измјенама статута ТС РС 

 

3. Усвајање извјештаја о раду ТС РС ZA 2010. год. 

 

4.Усвајање плана рада за 2011 годину 

 

5.Усвајање финансијског извјештаја за 2010.год 

 

6.Усвајање дневног реда скупштине ТС РС 

 

7.Предлог нових чланова предсједништва ТС РС 

 



8.Предлог за новог предсједника скупштине 

 

9.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 је записник са претходне 
сједнице у складу са закључцима и одлукама са претходне сједнице. 
Приликом расправе о извршеним закључцима утврђено је да су се 
представници ТК „Борца „ изјаснили о захтијеву предсједништва са 
посљедње сједнице. Предсједништво је констатовало да је задовољно 
одговором ТК „Борац“ те да нема потребе за другим мјерама и одлукама по 
овом питању. 
 
АД 2.  Усвајање приједлога статута ТС РС 
Увидом у коначни текст приједлога Одлуке о измјенама статута ТС РС 
утврђено је да пречишћени текст одговара измјенама са претхдне сједнице. 
Није било приједлога за измјену приложеног приједлога одлуке те се иста 
упућује скупштини на разматрање. 
 
 
АД 3. Усвајање извјештаја о раду ТС РС 
 
У току  расправе су договорене одређене измјене у предложеном тексту 
извјештаја те се извјештај сматра усвојеним  након исправки у тексту и 
упућује се скупштини на разматрање. Исправлјени текст извјештаја је 
саставни дио овог записника.  
 
АД 4. Усвајање плана рада ТС РС за 2011. годину 
У току  расправе су договорене одређене измјене у предложеном тексту 
извјештаја те се извјештај сматра усвојеним  након исправки у тексту и 
упућује се скупштини на разматрање. Исправлјени текст извјештаја је 
саставни дио овог записника.  
 
АД 5. Усвајање финансијског извјештаја за 2010. Годину 
Финансијски извјештај је већ разматран на претходним сједницама 
предсједништва те је овом приликом само усвојена коначна верзија 
извјештаја уз исправку да се код приходовне стране дода објашњење о 
насталој разлици на страни прихода. 
 
АД 6. Усвајање дневног реда скупштине ТС РС 
Након расправе усвојен је слиједећи дневни ред: 



1.Усвајање записника са посљедње сједнице 
 
2.Усвајање извјештаја о раду за 2010.год 
 
3.Усвајање финансијског извјештаја за 2011 годину 
 
4.Усвајање плана рада за 2011.год 
 
5. Усвајање финансијског плана за 2011. год 
 
6. Усвајање  Одлуке о измјенама и допунама статута ТС РС 
 
7. Избор новог члана предсједништва ТС РС. 
 
8. Избор новог предсједника скупштине 
 
8.Упознавање са стањем у ТС БиХ  
 
9. Разно 
 
те датум и мјесто одржавања сједнице скупштине. 
 
АД 7. Приједлог нових чланова предсједништва 
На иницијативу чланова предсједништва Ратко Стаменић је повукао оставку 
на мјесто члана предсједништва ТС РС. Предсједништво је усвојило 
предлог ТК Добој да се на мјесто Владе Благојевића именује Владо 
Ђурђевић. 
 
АД8. Предлог новог предсједника скупштине 
Из разлога што је Ненад Јандрић именован за члана предсједништва ТС РС 
указала се потреба за именовањем новог предсједника скупштине. ТК 
Младерн Стојановић је за предсједника скупштине предложио Мишо Родић. 
Предсједништво се сагласило са предлогом ТК Младен Стојановић те ће 
исти бити прослеђен скупштини на разматрање. 
 
АД .9 Разно 
Приликом раправе по овој тачки дневног реда закључено је да се што 
хитније требају изабрати нови чланови УО ТС БиХ. За нове чланове су 
предложени : Лабовић Ранко, Антонијевић Небојша, Владислав Бабић и 
Марковић Миодраг.  Договорено је да се за слиједећу сједницу 
предсједништва припреми коначан приједлог кандидата за ове функције те 
се као посебна тачка дневног реда стви на слиједећу сједницу 
предсједништва. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Бања Лука,29.03..2011.године.                  Записник водио и саставио 
                                                                              Тривић Саша 
 
                                                                    
 
 
 
 
  

 
   


