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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 предлога статута ТС РС
3.Усвајање дневног реда сједнице Скупштине ТС РС
4. 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.
Приликом расправе о извршеним закључцима утврђено је да се
представници ТК „Борца „ нису изјаснили о захтијеву предсједништва са
посљедње сједнице. Дат је рок од три дана за тражено изјашњење о коме
ће предсједништво расправљати на слиједећој сједници.
АД 2. Усвајање приједлога статута ТС РС
Након расправе која је укључивала разматрање приједлога статута који су
доставили ТК Борац, Владо Ђурђевић и Саша Тривић усаглашен је
приједлог статута који ће бити још једном на расправи на слиједећој
сједници предсједништва након евентуалних примједби и приједлога .
Предсједништво је задужило ВД секретара да изради пречишћени текст
статута и одлуке о измјенама статута и такаве достави члановима
предсједништва као материјал за слиједећу сједницу.
АД 3. Усвајање дневног реда за скупштину ТС РС
На почетку расправе је утврђено да предсједништво није разматрало све
потребне документе за скупштину и закључило да је потребно у року седам
дана план рада ТС РС за 2011 годину и исти доставити за слиједећу
сједницу предсједништва. Уједно је договорено одржавање слиједеће
сједнице за 7 дана на истом мјесту и у исто вријеме.
АД 4. Разно
На иницијативу ТК Борац на сједницу су позвани помоћник министра за
породицу, омладину и спорт Дарио Сандић те члан Управног одбора ТС
БиХ у оставци Бранко Докић а све у циљу дефинисања дањих активности
према нелегалним органима ТС БиХ.
Г-дин Докић и Стаменић су упознали присутне са дешавањима у ТС БиХ у
протеклом периоду.
Г Сандић је присутне упознао са ставом Владе РС да у ситуацијама у каквој
се налази ТС РС треба наставити са активностима успостављања легалних
органа спортских савеза.
Након расправе предсједништво је подржало све досада проведене
активности на побољшању стања у ТС БиХ и донијело слиједеће закључке:
1. Да се упути захтијев за помоћ омбдусману за људска права БиХ
2. Да се владама РС и Федерације БиХ те Министарству цивилних
послова упуте захтијеви за помоћ у ријешавању насталих проблема у
ТС БиХ.
3. Да се приступи активностима на организацији скупштине ТС БиХ

4. Да се настави са досадашњим активностима везаним за такмичење у
оквиру ТС РС и да се појачају активности на обезбјеђењу услова за
несметан наступ наших такмичара на турнирима који се одржавају у
Федерацији БиХ.

Бања Лука,21.03..2011.године.

Записник водио и саставио
Тривић Саша

