ЗАПИСНИК СА 23. СЈЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТС РС ОДРЖАНЕ
ДАНА 01.11.2011.ГОДИНЕ
ПРИСУТНИ:
Небојша Антонијевић
Владислав Бабић
Ненад Јандрић
Мишо Радаковић
Синиша Симеуновић
Саша Тривић
ОДСУТНИ:
Владо Ђурђевић
Владо Јовичић
Славко Драгосављевић
Ратко Стаменић
Ранко Лабовић

Утврђено да Управни одбор нема потребан кворум и да не може доносити
одлуке. Закључено је да се састанак Управног одбора одржи те да одлуке, у
складу са пословником о раду , постану правоснажне у случају да их
писменим путем прихвати довољан број чланова Управног одбора
Усвојен је слиједећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД
1.Усвајање записника са посљедње сједнице
2.Заузимање ставова по питању ријешавања проблема у 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 је да је записник са претходне
сједнице у складу са закључцима и одлукама са претходне сједнице.
АД 2. Заузимање ставова по питању стања у ТС БиХ .
Владо Бабић је информисао присутне о проведеним активностима по
питању одржавања сједнице скупштине ТС БиХ а све поводом иницијативе
чланова органа ТС БиХ за сазивање исте. Закључак је да не постоји воља
од стране г-Арсланагића и г-Тановића да се иста одржи те да је у складу са
пријашњим одлукама потребно поднијети захтијев за брисање ТС БиХ у
Министарству правде, поднијети кривичну пријаву Тужилаштву БиХ, писмо
предсједнику ИТФ те дописе Пореској управи Федерације БиХ те Управи за
индиректно опорезивање. На сједници су разматрани и усвојени текстови
поменутих захтијева и дописа те самим тим чине дио овог записника.
.
АД 3. Разно
Предлаже се да се покуша у оквиру годишње прославе савеза организовати
и изложба фотографија са освајања Дејвис купа .
Управни одбор је информисан о одржаном састанку са представницима
клубова којом приликом су подржали закључке са састанка.
Управни одбор је такође информисан о закључцима са сједнице управног
одбора.

Бања Лука,01.11.2011.године.
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