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Присутни чланови СО: 

1. Митја Тањга – предсједник СО, 

2. Драган Драгичевић – подпредсједник СО, 

3. Синиша Симеуновић, 

4. Огњен Ђурђевић, 

5. Душко Лепир, 

6. Мићо Цветковић, 

7. Војин Шукало, 

8. Срђан Свјетлановић. 

 

Одсутни чанови СО: 

1. Душко Новаковић 

 

Присутни гости: 

1. Бојан Мичић – тренер ТСРС, 

2. Саша Тривић – секретар ТСРС, 

3. Бијељанић Велимир – мационални координатор за Мини тенис. 

 

Предложени дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда сједнице. 

2. Усвајање записника са 4. сједнице СО од 20.10.2012. године. 

3. Извјештај СО за 2012. годину. 

4. План рада за 2013. годину. 

5. Извјештај Комисије за лиценцирање тренера ТСРС и одлука о лиценцирању 

тренера (одлучити како провести процес до краја одн. уплате чланарина 

УТТРС, објава лиценцираних тренера на сајту, да ли дати још један круг 

лиценцирања, да ли да се уз врсту лиценце објави и препорука СО о цијени 

сата). 

6. Извјештај вођа пројекта о Пројекту НТЦ. 

7. Потврда одлуке о дозволи Јокић Андреју да игра Сениорско првенство РС 

(гласање СМС-ом или мејлом мора да се потврди на сљедећој сједници СО) 

8. Информација о раду у ТСБиХ и о представницима ТСРС у органима ТСБиХ 

(селектори) 

9. Одлука о Календару такмичења за 2013. годину. 

10. Преглед и евентуалне измјене Правилника о појединачним тениским 

такмичењима, екипним такмичењима и о рангирању. 
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11. План тренинга НТЦ-а (план турнири, увођење ширег списка играча и 

тренера за љето, план сусрета са ТСС репрезентацијама). 

12. План и финансије за Мини тенис. 

13. Разно 

 

 

1. Усвајање дневног реда сједнице. 

Дневни ред усвојен у предложеном облику са предложеним тачкама које ће 

се разматрати под тачком Разно. 

 информација о сусрету селекција ТСРС и ТСС, 

 организација Купа градова, 

 преглед физичких способности у Београду за дјецу која нису била 

први пут, 

 организација љекарског прегледа за играче у Бијељини, 

 организација и формирање цјеновника за иностране играче који желе 

да играју у Пројекту НТЦ. 

 

2. Усвајање записника са 4. сједнице СО од 20.10.2012. године. 

Записник је усвојен са примједбом да се се сви записници морају објавити 

на сајту ТСРС-а. 

Листу лиценцираних судија објавити на сајту након састанка судијске 

организације од 31.03.2013. године. 

 Подсјетник да се обаве припреме за формирање Сениорске и Ветеранске 

лиге РС. 

 

3. Извјештај СО за 2012. годину. 

Извјештај СО за 2012. годину усвојен је с примједбом да се из извјештаја 

брише назив „елитна група“ и да се користи назив „+13 А група“ у дијелу 

који се бави Пројектом НТЦ-а. 

 

4. План рада за 2013. годину. 

План рада СО за 2013. годину усвојен је са примједбама. 

Задатак је Предсједника СО да на мјесечном нивоу води рачуна о 

испуњавању плана. 
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Задатак вођа пројеката НТЦ-а је да усагласе турнире за које мисле да треба 

водити играче у Пројекту НТЦ-а да би се могао организовати превоз и тренер 

пратилац. Рок: 15 дана 

Дјеца која нису у програму НТЦ-а, а за коју тренери сматрају да могу 

учествовати на неком од турнира из календара ИТФ/ТЕ морају бити обавјештена о 

турнирима који могу бити за њих интересантни, ради благовремене пријаве. 

Направити категоризацију дјеце на I и II категорију, на начин да у I 

категорију улазе дјеца из програма НТЦ-а којима ТСРС плаћа трошкове превоза и 

тренера пратиоца, док у II категорију улазе дјеца која сносе трошкове превоза и 

тренера пратиоца. 

Одлучено је да се формира линк на сајту ТСРС-а само за информације о 

Пројекту НТЦ-а. 

 

5. Извјештај Комисије за лиценцирање тренера ТСРС и одлука о лиценцирању 

тренера. 

Усвојен је Извјештај комисије за лиценцирање тренера и одлучено је да се 

тренерима који нису имали комплетну документацију да рок од 15 дана да 

комплетирају исту и да уплате чланарину УТТРС од 50 КМ како би се процес 

лиценцирања могао завршити. 

 Тренери који имају комплетну документацију морају извршити уплату 

чланарине УТТРС од 50 КМ УТТРС како би се процес лиценцирања могао 

завршити. 

Сви тренери имају обавезу да се пријаве у базу података на сајту ТСРС. 

 Неиспуњавање једне од поменутих обавеза повлачи и брисање из 

евиденције лиценцираних тренера. 

 Све извјештаје и информације објавити на сајту ТСРС-а у дијелу 

предвиђеном за тренере. 

 Рок: 15 дана 

 

6. Извјештај вођа пројекта о Пројекту НТЦ. 

Извјештај Бојана Мичића за -13 дио Пројекта разматран је на почетку 

сједнице, док су извјештаји Огњена Ђурђевића (написао ЛУка Чулић) и  Душка 

Лепира разматрани у времену за тачку 6. 

Извјештаји се МОРАЈУ подносити на вријеме, односно, свака три мјесеца 

као што је договорено да би се СО могао одредити о проблемима и да би контрола 

провођења свих активности из Пројекта била могућа. 
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Извјештаје који подносе вође пројеката НТЦ-а униформисати са нагласком 

на подацима који се тичу проблема који се јављају у раду односно са именима 

играча и тренера који су из било којих разлога искључени из рада. Такође, мора 

постојати евиденција играча, спаринга и тренера који су позивани да учествују у 

програму, а нису се одазвали, као и разлог неодазивања. 

Такође, извјештаји морају садржавати и план активности да би се 

једноставније могло пратити извршено у односу на планирано. 

ОБАВЕЗНО одржати састанке са тренерима дјеце која учествују у пројекту, 

као и са њиховим родитељима и обавјестити их о постигнутим резултатима у 

протеклом периоду, као и о плану за наредни период. Такође, дјецу, родитеље, 

тренере обавјестити о проблемима који се јављају у раду и начину на који мислимо 

да ријешимо те проблеме. 

Предсједник СО има обавезу да на наредном викенд треингу обави 

анонимну анкету са родитељима и дјецом да би се добио увид у њихово виђење 

Пројекта. 

Састанак и анкету у Бијељини обавит ће Станиша Сладојевић који је до сада 

више пута тамо боравио као тренер за обуку и контролу. За све родитеље 

организоват ће се родитељски састанак на којима ће моћи изњети своје примједбе, 

а бит ће упућени и на мејл адресу Предсједника СО на који могу упутити своје 

примједбе. 

Извјештаји +13 А и Б групе усвојени са истим примједбама као и -13. 

СО је изразио посебно задовољство резултатима које су државним БИХ и 

првенствима РС постигли играчи из Пројекта НТЦ што је показатељ доброг рада и 

улагања у Пројект. 

Из пројекта се на рок од 3 мјесеца искључује тренер Рачић Игор. На рад 

овог тренера било је више примједби од стране родитеља, као и од стране вође 

Пројекта које он није успио да промјени. Надамо се да ће овај тренер успјети 

промјенити свој приступ тренинзима НТЦ-а и да ће се моћи вратити у Пројекат. 

Одређени су вође пројекта Бојан Мичић и Душко Лепир да га упознају са одлуком 

СО. 

 

7. Потврда одлуке о дозволи Јокић Андреју да игра Сениорско првенство РС. 

Потврђена је одлука о дозволи Јокић Андреју да игра Сениорско првенство 

РС као награду за освојено Државно првенство БиХ. Одлука је донесена већимо 

гласова у СМС гласању. 
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8.  Информација о раду у ТСБиХ и о представницима ТСРС у органима 

ТСБиХ. 

Информацију је поднио секретар Саша Тривић који је активно укључен у 

рад органа ТСБиХ као члан Надзорног одбора. Промјењен је и изабран нови 

Извршни директор ТСБиХ, али примопредаја дужности иде јако споро чиме је 

успорена и организација свих активности ТСБиХ.  

Прочитан је списак особа који треба да представљају ТСРС у органима 

ТСБиХ и предложени су чланови СО и селектори репрезентација УО ТСРС на 

усвајање. 

За чланове СО ТСБиХ предложени су Митја Тањга, Војин Шукало и Драган 

Драгичевић.  

За селекторе предложени су Саша Драгичевић, Лука Чулић, Мићо 

Цвјетковић, Бојан Мичић, Бијељанић Велимир и Душко Лепир. 

 

9. Одлука о Календару такмичења за 2013. годину. 

Донесена је одлука ообјави Календара такмичења за 2013. години у 

предложеном облику. 

 

10. Преглед и евентуалне измјене Правилника о појединачним тениским 

такмичењима, екипним такмичењима и о рангирању. 

У Правилник о појединачним тениским такмичењима бит ће унесена допуна 

у дијелу који третира такмичења до 10 година, а тиче се Првенства РС које ће бити 

играно у раунд робин дијелу до 7 добијених гемова, а након тога са класичним 

костуром до 7 добијених гемова, док се Мастерс игра на 9 добијених гемова да би 

се обазбедило да турнир има побједника. 

Такође, у Правилник о појединачним тениским такмичењима бит ће унесена 

могућност кориштења програма за такмичење, као и електронски жријеб. 

Донесена је одлука да играч којег нема у електронској бази података не 

може учествовати на турниру. 

Уводи се у Правилник о појединачним тениским такмичењима могућност да 

Руководилац такмичења може дати могућност Врховном судији турнира да обави 

жријеб дан раније, као и да дан раније објави распоред играња са сатницом да би се 

олакшао долазак на турнир играчима који путују. 

У Правилник о појединачним тениским такмичењима поставити измјену 

која се односи на ветеранске категорије које су сада +30, +40 и +50 умјесто ранијих 
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категорија. Ово се уводи да би се омогућио приступ већем броју рекреативних 

играча ветеранским турнирима у организацији ТСРС-а. 

 

11. План тренинга НТЦ-а (план турнири, увођење ширег списка играча и 

тренера за љето, план сусрета са ТСС репрезентацијама) 

План тренинга за љетни период предвиђа увођење ширег списка играча ради 

јефтинијих и већег броја терена.  

Задужује се вође пројекта да бирају играче за Пројект према новом правилу, 

односно, 50% ће моћи бирати према свом нахођењу, а у других 50% првенство над 

ранг листом ће имати играчи који су играли и постигли добре резултате на 

првенствима РС, као и на турнирима 2. категорије који ће се третирати као изборни 

турнири. 

Рок за израду плана је 15 дана, а Пројект почиње са радом за викенд 20. и 

21.04. 

 

12. План и финансије за Мини тенис. 

Бијељанић Велимир је, као Национални координатор за Мини тенис ТСРС-а 

у обавези је да пошаље материјале за тренинг на преглед Душку Лепиру који је 

задужен за образовање. Након прегледа материјал треба да се достави секретару 

Саши Тривићу који ће комплетирати тај материјал са књигом о Мини тенису да би 

могао бити подјељен координаторима. 

Координатор ће организовати долазак тренера који су се пријавили као 

клупски координатори за Мини тенис и њихову обуку за држање тренинга и 

турнира, као и за промоцију з школама. 

ТСРС ће обезбедити опрему за Мини тенис која ће бити уступљена 

клубовима на реверс, а чију ће употребу контролисати Национални координатор.  

Национални координатор ће бити у обаези да проведе контролу рада по 

клубовима најмање 2 пута у овој сезони, а гдје се процјени да је потребно и 3 пута. 

 

 

13. Разно. 

 

 Изњета је информација о сусрету селекција ТСРС и ТСС који ће се одржати 

за викенд 13-14.04. у Београду и задужени су вође проката да донесу списак 

играча за овај сусрет. 
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 Куп градова бит ће организован у Бањој Луци. За организацију, трошкове, 

позиве и остало задужени су Предсједник СО МИтја Тањга и Душко Лепир. 

Рок: 15 дана 

 За пројекат и цјеновник тренирања играча из иностранства задужени су 

Предсједник СО МИтја Тањга и и вођа Пројекта НТЦ-а Душко Лепир. Рок 

10 дана 

 Питање љекарског прегледа за све играче рјешава се обавјештењем 

играчима и родитељима да требају да донесу увјерење у клуб. 

 Питање прегледа физичких способности играча који се обавио у Београду за 

дио играча ТСРС-а који нису обавили бит ће ријешено од стране 

Предсједника ТСРС. 

 

 

Бања Лука, 31.03.2013.     Предсједник СО 

        мр Митја Тањга 

 


