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ПРИСУТНИ: ОДСУТНИ: 

Драгичевић Драган, члан      

Рачић Игор, селектор                                          

Чулић Лука, селектор                                          

Тањга Митја, члан    

Тривић Саша, секретар ТСРС 

Душко Лепир, члан    

Свјетлановић Срђан, члан    

Ђурђевић Огњен, члан  

Шукало Војин, члан      

Душко Новаковић, кандидат за новог члана 

Мичић Бојан, УТТРС                        

Плаветић Дарко, члан    

Цвјетковић Мићо, члан    

Симеуновић Синиша, члан    

Драгичевић Саша, селектор             

 

 

 ДНЕВНИ РЕД 2. СЈЕДНИЦЕ СО. 

1. Усвајање дневног реда сједнице. 

2. Усвајање извјештаја са 1. сједнице СО од 25.02.2012. године. 

3. Усвајање Правилника о раду СО. 

4. Усвајање приједлога за новог члана СО. 

5. Избор Предсједника СО.  

6. Избор Подпредсједника СО.  

7. Разматрање приједлога Систематизације радних мјеста коју усваја УО 

ТСРС. 

8. Приједлог подршке талентованим такмичарима. 

9. Усвајање Извјештаја о раду СО за 2011. годину. 

10. Усвајање Плана рада СО за 2012. годину. 

11. Усвајање Извјештаја о раду репрезентација подносе сектори репрезентација.  

12. Информација о курсу за тренере „Ниво I“. 

13. Информација о будућој сарадњи СО ТСРС са Факултетом физичке културе 

и спорта Универзитета у Бањој Луци. 

14. Разматрање и усвајање Правилника о лиценцирању тренера ТСРС. 

15. Разно. 
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1. Усвајање дневног реда сједнице. 

Дневни ред усвојен у предложеном садржају. 

 

2. Усвајање извјештаја са 1. сједнице СО од 25.02.2012. године. 

Извјештај усвојен у предложеном садржају. 

 

3. Усвајање Правилника о раду СО. 

Правилник о раду СО усвојен са измјенама и допунама: 

 у Члан 3. у дијелу „на захтјев чланова СО“ додаје се три (3), па сада 

гласи „на захтјев три (3) члана СО“ 

 у Члану 6. додаје се реченица „Одлуке донесене на овај начин морају 

се потврдити на првој сљедећој сједници СО.“ 

 у Члану 9. брише се реченица „Стручног одбор може захтијевати 

увид у све документе настале у оквиру рада ТСРС. Исте су им у 

разумном року дужне доставити стручне службе ТСРС.“ 

 приједлог да се сједница СО могу оджати са најмање три (3) члана 

умјесто пет (5) као што је предложено одбачен је. 

 

4. Усвајање приједлога за новог члана СО. 

За новог члана СО, умјесто Дарка Плаветића, предложени су кандидати Славко 

Драгосављевић из ТК Србац и Душко Новаковић из ТК Прохема. Већином 

гласова за новог члана изабран је Душко Новаковић.  

 

5. Избор Предсједника СО.  

За новог Предсједника СО већином гласова изабран је Митја Тањга, умјесто 

Дарка Плаветића. 

 

6. Избор Подпредсједника СО.  

За новог Подпредсједника СО већином гласова изабран је Драган Драгичевић 

из ТК Добој, умјесто Митје Тањге. 

 

7. Разматрање приједлога Систематизације радних мјеста коју усваја УО 

ТСРС. 

СО је разматрао Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

ТСРС из домена СО и донио слиједеће исправке које ће бити унешене у 

приједлог Правилника који ће бити послан на разматрање и усвајање Управном 

одбору ТСРС. 
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 у реченици „Предсједника СО бира Стручни одбор ТСРС, на 
мандатно раздобље од 4 (четири) године.“ додаје се „... из реда 
чланова Стручног одбора.“,  

 на свим радним мјестима у формулацији „Посебни услови“ брише се 

ријеч „Посебни“, 

 на свим радним мјестима као стручна спрема одређена је средња 

стручна спрема ССС, 

 код Предсједника СО у формулација „...искуство рада у тенису 
(тренерско или судијско) од најмање 5 година.“ гласи „искуство рада 
у тенису (тренерско или судијско или играчко) од најмање 5 година 
са одговарајућим лиценцима“, 

 код Предсједника СО у формулацији „учествује у изради Стратегије 

тениса Републике Српске“ додају се ријечи „и спровођењу“, 

 код Главног тренера мијеља се предложени број година искуства са 

десет (10) на пет (5), 

 умјесто Администратора за суђење и такмичење усвојен је приједлог 

се да се функције раздвоје на Администратора за суђење и на 

Администратора за такмичење.  

 

8. Приједлог подршке талентованим такмичарима. Види Разно под 15.3. 

 

9. Усвајање Извјештаја о раду СО за 2011. годину.                                  

Извјештај усвојен у предложеном садржају.  

 

10. Усвајање Плана рада СО за 2012. годину. 

Извјештај усвојен у предложеном садржају. 

 

11. Усвајање Извјештаја о раду репрезентација подносе селектори 

репрезентација. 

Извјештаји репрезентација до 12 и до 16 година усвојени су у предложеном 

садржају. Селектор репрезентације до 14 година је дужан доставити свој 

извјештај и план рада на увид СО. Селектори су изњели проблем одржавања 

једнодневних тренинга у зимском периоду када тренинзи нису одржавани или 

су ријетко одржавани због цијене и због мањка простора (до 16 година). 

 

12. Информација о курсу за тренере „Ниво I“. 
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13. Информација о будућој сарадњи СО ТСРС са Факултетом физичке културе 

и спорта Универзитета у Бањој Луци. 

14. Разматрање и усвајање Правилника о лиценцирању тренера ТСРС. 

Због недостатка времена тачке 12, 13 и 14 биће разматране на сљедећој 

сједници СО. 

 

15. Разно. 

15.1. Стручни одбор ТСРС донио је одлуку да се комплетан СО заједно 

са селекторима учлани у Удружење тениских тренера ТСРС и да се 

та одлука објави на сајту ТСРС не би ли се тиме дао примјер 

осталим тренерима из Републике Српске. 

15.2. Стручни одбор ТСРС донио је одлуку да се у Правилнику о 

појединачним тениским такмичењима унесе измјена у дијелу који 

одређује правила такмичења до десет година по којој би се базични 

и утјешни Раунд Робин играли до 5 добијених гемова са тај бреком 

при резултату 4:4, без предности. 

15.3. На сједници СО разматран је и приједлог да се формулишу 

проблеми у тенису Републике Српске и да се одреде људи који ће 

формирати извјештаје из свог домена. Проблеми тениса РС су: 

 Рад у клубовима (омасовљење клубова и такмичара, правилници о 

бодовању клубова и тренера, цијене суђења и пријавнина клубова 

за турнире); Војин Шукало, Синиша Симеуновић, Драган 

Драгичевић и Огњен Ђурђевић, 

 Систем такмичења; Свјетлановић Срђан и Синиша Симеуновић,  

 Лиценцирање клубова и тренера; Душко Лепир, Митја Тањга; 

 Рад са категоријама до 13 година; Бојан Мичић, Игор Рачић и 

Бјељановић Велимир и Душко Лепир, 

 Рад са категоријама преко 13 година; Станиша Сладојевић, Саша 

Драгичевић, Душко Новаковић и Лука Чулић, 

 Едукација тренера, судија и родитеља: Душко Лепир, Бојан Мичић, 

Свјетлановић Срђан,  

 Плеј и Стеј: Душко Лепир и Бојан Мичић. 

 

 

Бања Лука, 21.05.2012. године                                              Записник саставио  

                                                                                                  Мр Тањга Митја 


