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Присутни чланови СО: 

1. Митја Тањга – предсједник СО, 

2. Драган Драгичевић – подпредсједник СО, 

3. Огњен Ђурђевић, 

4. Душко Лепир, 

5. Бојан Мичић, 

 

Одсутни чанови СО: 

1. Душко Новаковић 

2. Мићо Цветковић, 

3. Срђан Свјетлановић. 

4. Синиша Симеуновић, 

 

Присутни гости: 

1. Саша Тривић – секретар ТСРС, 

3. Дејан Рађеновић, Национални координатор за Мини тенис. 

 

Сви извјештаји и планови налазе се у прилогу овом документу. 

 

Предложени дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда сједнице. 

2. Усвајање записника са 2. сједнице СО од 24.07.2013. године. 

3. Извјештај прве фазе пројекта Мини тениса (Дејан Рађеновић).  
4. Информација о Тенис Јуроп конференцији у Хелсинкију (Митја Тањга).  
5. Извјештај са тренерске конференције (Митја Тањга). 
6. Анализа протекле сезоне у такмичењима у РС, (појединачна и екипна – 

Синиша Симеуновић), информација о рјешавању жалби на суђење. 
7. Извјештај са кампа у Добоју (Драган Драгичевић). 
8. Одлука о расписивању конкурса за турниире из Календара ТСРС-а за 2014. 

годину.  
9. Извјештај вођа пројекта о Пројекту НТЦ и план рада НТЦ-а у наредном 

периоду (Душко Лепир, Огњен Ђурђевић и Бојан Мичић). 
10. Односи са ТСБиХ. 
11. Информација о раду Удружења тренера Републике Српске. 
12. Критеријуми и избор награђених за 2013. годину. 
13. Разно. 
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1. Усвајање дневног реда сједнице. 

Дневни ред усвојен у измјењеном облику тако да су додане тачке: 

10. Односи са ТСБиХ. 
11. Информација о раду Удружења тренера Републике Српске. 
12. Критеријуми и избор награђених за 2013. годину. 

 

2. Усвајање записника са 2. сједнице СО од 14.11.2013. године. 

Записник је усвојен без примједби. 

 

3. Извјештај прве фазе пројекта Мини тениса (Дејан Рађеновић).  
Извјештај је прихваћен у цијелости. 

План активности за зиму 2013/14. прихваћен у цијелости, са додатком: 

 да национални координатор организује „црвена“ такмичења у складу 

са  Правилима играња турнира и бројања за Мини тенис која ће 

припремити; 

 разраде напредовања у оквиру Мини тениса по угледу на ЛТА; 

 успостављања контакта са клубовима у Фочи и Требињу да би се 

организовала промоција Мини тениса у тим градовима; 

 задужења Националног координатора и Душка Лепира да направе 

пројекат Мини тениса у школама који ће се упутити у Министарство 

породице, омладине и спорта и Министарство просвјете да би у 

координисаној акцији покренули овај пројекат у основним школама у 

републици Српској; 

 

 

4. Информација о Тенис Јуроп конференцији у Хелсинкију (Митја Тањга). 

Извјештај са ТЕ конференције у Хелсинкију усвојен је у цијелости. 

 

5. Извјештај са тренерске конференције (Митја Тањга). 

Извјештај са тренерске конференције усвојен је у цијелости. 
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6. Анализа протекле сезоне у такмичењима у РС, (појединачна и екипна – 
 Синиша Симеуновић), информација о рјешавању жалби на суђење. 

 Извјештај усвојен у цијелости. Информација о ријешавању жалби на суђење 
 није разматрана. 
 

7. Извјештај са кампа у Добоју (Драган Драгичевић). 
 Извјештај са кампа у Добоју усвојен у цијелости. Посебно је истакнуто да је 
 због прошлогодишње одличне организације ове године Министарство за 
 породицу, омладину и спорт у потпуности финансирало камп што је знак да 
 је камп одлично организован и вођен. 
 

8. Одлука о расписивању конкурса за турниире из Календара ТСРС-а за 2014. 
 годину.  

 Дата је информација о овогодишњем начину расписивања конкурса за 
 организовање турнира из календара ТСРС гдје су датуми и категорије 
 турнира унапријед одређене и гдје ће се организатори моћи пријавити за 
 одређени турнир, а након завршених пријава Такмичарса комисија ће 
 одредити коначан Календар. 
 

9. Извјештај вођа пројекта о Пројекту НТЦ и план рада НТЦ-а у наредном 
 периоду (Душко Лепир, Огњен Ђурђевић и Бојан Мичић). 

 Извјештаји су прихваћени у цијелости.  
 План рада је прихваћен са мањим допунама и измјенама. 
 

10. Односи са ТСБиХ. 
 Односи ТСРС са руководством ТСБиХ су на пуно бољем нивоу него за 
 вријеме бившег директора, али их и даље треба унапређивати и развијати 
 ради добробити тениса. 
 Ради немогућности да се ускладе сви чланови Управног и стручног одбора 
 ТСБиХ сједнице ових тијела мјесецима касне. Надамо се да ће се оба тијела 
 састати у слиједећих мјесец дана. 
 

11. Информација о раду Удружења тренера Републике Српске. 
 Информацију је поднио предсједник УТТРС Бојан Мичић који је истакао 
 потребу анимирања тренера на процес лиценцирања и учествовања у 
 активностима УТТРС.  
 Истакнуто је да ће за слиједећу годину УТТРС припремити пакете опреме са 
 попустима за тренере чланове, као и за њихове играче да би се и на тај 
 начин тренери потакли на учествовање у раду УТТРС. 
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12. Критеријуми и избор награђених за 2013. годину. 
 Критеријуми за избор награђених је ранг листе ТСРС-а, као и успјеси на 
међународном плану и у лигама ТСРС-а. 
 Списак награђених је у прилогу. 
 
 

Бања Лука, 15.11.2013.     Предсједник СО 

        мр Митја Тањга 

 


