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Присутни чланови СО: 

1. Митја Тањга – предсједник СО 

2. Драган Драгичевић – потпредсједник СО 

3. Синиша Симеуновић 

4. Огњен Ђурђевић 

5. Душко Лепир 

 

Одсутни чанови СО: 

1. Мићо Цветковић 

2. Душко Новаковић 

3. Војин Шукало 

4. Срђан Свјетлановић 

 

Присутни гости: 

1. Игор Рачић – тренер ТСРС 

2. Станиша Сладојевић – тренер ТСРС 

3. Саша Тривић – секретар ТСРС 

 

Предложени дневни ред: 

1. Усвајање дневног реда сједнице. 

2. Усвајање записника са 3. сједнице СО од 20.07.2012. године. 

3. Информација о разговорима вођеним са Ацом Болићем и Драганом 

Шерером из ТС Србије. 

4. Разматрање и усвајање приједлога Пројекта тренажног процеса 

Националног тениског центра – НИЦ. 

5. Избор Комисије за лиценцирање тренера ТСРС. 

6. Избор Комисије за категоризацију играча. 

7. Избор Комисије за бодовање клубова. 

8. Избор Комисије за лиценцирање судија. 

9. Разматрање  извјештаја о одржаним камповима ТСРС. 

10. Разматрање извјештаја о одржаним тренинзима у категорији -13. 

11. Разматрање извјештаја о одржаним такмичењима из календара ТСРС 

(бодовање, -10, плаћања котизација и регистрација, судије и др). 

12. Разматрање материјала о јавној расправи о стању у клубовима. 

13. Разматрање и усвајање приједлога плана рада СО за 2013. годину. 

14. Разматрање приједлога о одржавању Тениске конференције ТСРС. 
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15. Избор координатора за мини тенис програм ТСРС. 

16. Разматрање приједлога везаних за календар такмичења за 2013. годину. 

 

 

ЗАПИСНИК: 

1. Дневни ред усвојен је у предложеном обиму. 

 

2. Извјештај са 3. сједнице СО од 20.07.2012. године усвојен је са напоменом да се 

документи усвојени на тој сједници објавена сајту ТСРС. 

 

3. Информацију о разговорима вођеним са спортским директором Ацом Болићем и 

главним тренером ТС Србије Драганом Шерером дали су Митја Тањга и Саша 

Тривић. Из разговора је закључено да ове зиме (2012/13.) најбољи играчи и тренери 

размјене посјете Београду и Бањалуци, као и ТСРС делегира неке од тренера који 

би радили у најбољим клубовима у Београду да би се упознали са радом и могли 

своја искуства прењети тренерима у Републици Српској. Драган Шерер је направио 

рецензију Пројекта тренажног процеса Националног тениског центра (НТЦ) и 

оцјенио Пројекат високом оцјеном уз ситне техничке сугестије. 

 

4. Ова тачка пребачена је за крај сједнице. 

 

5. У комисију за лиценцирење тренера изабрани су: 

- Огњен Ђурђевић, 

- Душко Лепир и  

- Бојан Мичић (Предсједник УТТ). 

 

Комисији је дат рок до краја године да распишу јавни позив за лиценцирање и 

контактирају све клубове и тренере да доставе своје дипломе и да се на крају 

процеса списак лиценцираних тренера објави на сајту ТСРС. 

 

6. У Комисију за категоризацију играча изабрани су: 

- Драган Драгичевић, 

- Огњен Ђурђевић, 

- Душко Лепир и  

- Бојан Мичић. 

Комисији је дат рок до краја године да изврши категоризацију играча. 
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7. У Комисију за бодовање клубова изабрани су: 

- Драган Драгичевић, 

- Митја Тањга и 

- Лука Чулић. 

 

Комисији је дат рок до краја године да изврши бодовање клубова и да своје 

резултате објави на сајту ТСРС, као и да резултате достави програмеру који је 

задужен да направи програм за такмичење да би и он могао податке о клубовима 

унијети у програм. 

 

8. У Комисију за избор и лиценцирање судија изабрани су: 

- Синиша Симеуновић, 

- Срђан Свјетлановић и  

- Комленац Ранко. 

 

Комисији је дат рок до краја године да обави лиценцирање судија и да резултате 

објави на сајту ТСРС. 

 

9. Приликом разматрања извјештаја са одржаних кампова ТСРС у Српцу и Добоју 

истакнуто је задовољство добром организацијом кампова, као и задовољство свих 

учесника. Истакнуто је да је сарадња са тренерима и играчима који су делегирани 

испред ТС Србије протекла одлично и да треба наставити са том праксом. 

Проблем који се појавио у Српцу био је са кориштењем трећег терена који 

се налази у приватном власништву и којег треба уредити и договорити плаћање 

терена када га користи Камп јер у противном власник може продати термине, а 

онда играчи не могу да користе терен. 

Проблем који се појавио у Добоју (тиче се и Српца) је проблем критеријума 

избора играча који учествују на кампу, па је закључено да се сљедеће године 

поведе рачуна да се критеријуми избора и одлуке о избору играча објаве на сајту 

ТСРС. Усвојен је критеријум да 50% учесника бира руководиоц и тренери кампа, а 

да 50% буде бирано на основу ранг листа ТСРС. Да би се институционално 

подржао, СО мора одлуком подржати избор. 

За сљедећу годину у плану су кампови у Добоју, Српцу и на Јахорини. 

Изабрани су руководиоци кампова и то: 

- Добој – Драган Драгичевић, 
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- Србац – Игор Рачић, 

- Јахорина – Станиша Сладојевић. 

 

10. Приликом разматрања извјештаја о одржаним тренинзима за категорију -13 

током љетних мјесеци, који је поднио Бојан Мичић, закључено је да су тренинзи 

протекли у најбољем реду и даје постигнут пун ефекат јер су у пројекат били 

укључени играчи и тренери из Бање Луке, Добоја, Брчког, Бијељине, Србије, 

Мостара и Српца. 

 Подржана је одлука тренера који су водили пројекад да се један од играча 

удаљи из ројекта ради недоласка и незалагања. 

 Писмена примједба Удружења родитеља о проблему који се јавио у 

Бијељини, када су неки играчи узели чамац у Етно селу Станишић и возили се по 

језеру примљена је на знање СО и закључено је да се у сљедећим активностима 

које организује ТСРС обавезно обезбеди стално присуство тренера са играчима 

како се не би десила нека трагична ситуација. 

 

11. Извјештај о такмичењима из календара ТСРС поднио је Синиша Симеуновић. 

При овој тачки разматране су и измјене за Календар такмичења за сљедећу годину 

(тачка 16.). 

Закључено је да је одржана већина турнира, али да турнири у категоријама 

до 18, +35, +45 и +55 нису одржани због малог броја пријавњених такмичара (5 

турнира, сви одјављени на вријеме). Ово је је велико повећање у односу на прошлу 

годину када је отказано 20 турнира. Разматран је приједлог да се категорије 

ветерана за сљедећу годину помакну на +30, +40 и +50 да би се привукло што више 

играча рекреативаца или да се ветерански турнири преименују у рекреативне 

турнире. Мишљење и приједлог ових измјене разматрат ће се на седећој сједници 

СО. 

Такође, мјере за повећање финансијске дисциплне играча на плаћању 

годишње регистрације ТСРС нису уродиле су плодом тако да ове године имамо 

више од 95% играча са неизмиреним обавезама. 

Онлајн систем пријавњивања и одјаве функционисали су одлично с обзиром 

да је у питању нови систем пријављивања и ту није било никаквих проблема. 

 Предложене су измјене Правилника о екипним тениским такмичењима, 

односно да се убаци члан који ће одредити да један клуб може пријавити више 

екипа за играње у једној категорији. 
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 Одлучено је да се у приједлог Календара такмичења за 2013. годину уврсти 

5 сениорских турнира, као и да се оставе турнири до 18 година, односно да видимо 

по пријавама клубова организатора колико ће ових турнира бити. Одлучено је и да 

се у Правилник о награђивању који је у изради унесу посебне награде (неновчане) 

за играче који играју турнире до 18 година, а да се за све сениорске турнире одреде 

новчане награде, с тим да за Првенство РС фонд награда буде највећи. 

Одлучено је да се и Сениорска лига преименује у Прву Сениорску лигу РС. 

Посебне награде бит ће одређене Правилником о награђивању. 

Одлучено је и да ТСРС више допринесе код награда за турнире 2. категорије 

да би се растеретили клубови. 

Дат је приједлог Судијској организацији да се размотри измјене Правилника 

о рангирању и да се уведе бодовање као на ранг листама ТЕ и ИТФ да би се 

наградили најбољи играчи у својој категорији, а који играју категорију више. 

 У оквиру ове тачке разматран је и Извјештај Судијске комисији о одржаном 

курсу за врховне судије и Левел 1 гдје је закључено да се вишак новаца који је 

преостао од курса да на располагање Судијској организацији да би могли 

исфинансирати куповину тренерки за судије, као и евнтуално похађање семиара за 

судији и сл. 

  

12. Приједлог јавне расправе о стању у клубовима ТСРС усвојен је на као приједлог 

и почетна тачка за разматрање овог проблема. Одлучено је да се свим клубовима 

пошање на разматрање и давање приједлога, као и да се објави на сајту ТСРС са 

позивом на учетвовање. 

 

13. Приликом разматрања Плана рада за 2013. годину закључено је да се под 

тачком 4. унесе да неће бити организовања НИВО 2 образовања тренера већ да се 

тренери усмјере на полагање Левел 2 образовања у организацији ТСБиХ. Бит ће 

организована предавања и семинари (самостални и у оквиру Тениске 

конференеције) која ће тренери бити у обавези да слушају ради продужење 

лиценце и напрета у образовању. 

 Под тачком 5. одлучено је да се кандидатима који нису положили судијски 

курс да још један термин запоправни испит, а ако не положе да онда морају поново 

на курс. 

 Под тачком 7. у вези Мини тениса дат је ро Координатору за мини тенис да 

направи план до краја фебруара умјесто до краја јануара. 
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 У тачки 9. која се бави камповима да се убаци план одржавања кампа на 

Јахорни. 

 

14. За Тениску конференцију дат је рок од 10 дана за размишљање о теми, 

предавачима и времену трајања и одржавања, па ће се онда одлучити о конкретним 

приједлозима. 

 

15. За Координатора за Мини тенис програм ТСРС изабран је Велимир Бијељанић 

из ТК Добој. Такође, ТК Добој изабран је за референтни центар за развој Мини 

тениса у РС јер већ 5 година у континуитету раде на овом програму и имају 

највише искуства и знања Мини тенис прошире и на друге средине. 

 Одлучено је да Координатор окупи све координаторе из зантересованих 

клубова и да их оспособи за увођење програма у клубове.  

 Такође, је одлучено да ТСРС да опрему за Мини тенис на реверс клубовима 

(по двије мини мреже и потребне лоптице) и да се тиме допринесе програму МИни 

тениса. 

 ТСРС је у обавези да и даље настави са медијском промоцијом МИни 

тениса. 

 

4. Разматрање и усвајање Пројекта тренажог процеса Националног тениског центра 

(НТЦ). 

 Овај приједлог припреман је посљедњих мјесец дана уз учествовање 10-так 

тренера и чланова СО. На припрему приједлога утрошено је перко 100 радних сати 

свих укључених, а такође, рецензију је извршио главни тренер ТС Србије Драган 

Шерер који је дао одличну оцјену пројекта. 

 Суштина Пројекта је да се, без обзира што НТЦ није изграђен, све 

активности око окупљања најбољих тренера, играча, родитеља, као и тренера из 

Србије и подрђке ТС Србије, проводе као да су сами објекти НТЦ-а изграђени. 

Изградњом НТЦ-а би се све активности само прењеле у објекте ТСРС, а до тада би 

се радило на отклањању недостатака и проблема.  

 Расправа се водила око усаглашавања цијена тренерских и осталих сатница 

и дневница, као и око самог распореда и мјеста тренирања.  

 

17. Разно 

 Овај је тачка накнадно убачена, а тиче се приједлога списка награђених 

играча, тренера и људи који су задужили тенис у Српској. Расправа се водила око 
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начина избора играча за награде и закључено је да само они играчи који су први на 

ранг листама ТСРС могу добити награду. Клубовима ће приједлог награђених бити 

послат на разматрање и моћи ће дати своје приједлоге за евентуалне пецијалне 

награде. 

 

 

У прилогу овог записника имјелом ће бити послани и сви усвојени документи на 

увид. 

 

Бања Лука 20.10.2012. година   Предсједник Стручног одбора  
       Мр Митја Тањга 
 
 
 
 


