
            
 

ЗАПИСНИК СА 26. СЈЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТС РС ОДРЖАНЕ 
ДАНА 21.03.2012.ГОДИНЕ 

 
 
ПРИСУТНИ:                                                      
Небојша Антонијевић                                       
Ненад Јандрић 
Мишо Радаковић 
Славко Драгосављевић 
Ратко Стаменић 
 
                      
Саша Тривић     
                                            
 ОДСУТНИ: 
Владо Ђурђевић  
Владо Јовичић 
Владислав Бабић 
Ранко Лабовић 
 
 
                                          
 
                                           
Утврђено да Управни одбор има  потребан кворум и да може доносити 
одлуке.  
 
Усвојен је слиједећи дневни ред: 
 
 
 
                                                    ДНЕВНИ РЕД 
 
1.Усвајање записника са посљедње сједнице 
 
2.Усвајање предлога за нове чланове УО ТС РС 
 
3. Усвајање предлога за новог Предсједника ТС РС 
 
4.Усвајање одлуке о категоризацији клубова 
 
5.Усвајање Одлуке о измјенама дневног реда Скупштине ТС РС 
 
6.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. Усвајање предлога за нове чланове УО ТС РС 
Г-Антонијевић је упознао присутне са идејом да се ојача састав УО ТС РС 
те образложио и презентовао листу предложених кандидата. Чланови УО су 
се сложили са предложеним измјенама у УО ТС РС. Закључено је да се иде 
само на замјену појединих чланова УО ТС РС а не на цјелокупан изборни 
процес у Савезу. Предлог кандидата је као документ је саставни дио овог 
записника.  
. 
 
АД 3. Усвајање предлога за новог Предсједника ТС РС 
Г- Антонијевић је информисао присутн о приједлогу за промјену 
предсједника ТС РС. Усвојен је приједлог да се скупштини предложи да за 
новог предсједника ТС РС предложи Драшка Милијевића 
 
АД 4. Усвајање одлуке о категоризацији клубова 
Након краће расправе и дјелимичних исправки предложене одлуке усвојена 
је Одлука о чланаринама и котизацијама за 2012. Годину која је саставни 
дио овог записника. 
 
АД 5. Усвајање Одлуке о измјенама дневног реда Скупштине ТС РС 
Како су на сједници усвојени приједлози за нове чланове УО ТС РС и 
предсједника ТС РС усвојен је измјењени приједлог дневног реда скупштине 
ТС РС, који је саставни дио овог записника 
 
АД 6. Разно 
Под тачком разно није било расправе 
 
 
Бања Лука,17.03.2012.године.   
 
               
 
 Записник водио и саставио 
 Тривић Саша 
 
                                                                    



 
 
 
 
  

 
   


