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Извјештај о раду је усмјерен на извршење плана рада за 2011. годину и 

обухвата све активности како Управног одбора тако и осталих органа Савеза. 

 

 

1. РАД НА УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ТЕНИСКОГ САВЕЗА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (ТС РС) КОЈА ПОДРАЗУМИЈЕВА 

КОМПЛЕТИРАЊЕ СВИХ ОРГАНА ПОТРЕБНИХ ЗА САМОСТАЛАН  И 

ПОТПУН РАД ТС РС.  

 

Од органа који су требали бити формирани за квалитетан рад Савеза за 

сада је формиран Стручни одбор (СО), Такмичарска комисија, Секција 

родитеља, као и Удружење тениских тренера (УТТРС) и Удружење тениских 

судија ТС РС који су до сада одржали више састанака. За сада нису 

профункционисале комисије Скупштине. За један дио њих није ни било потребе 

да се састаје док други дио њих треба профункционисати у скорој будућности. 

Примјетна је слаба заинтересованост изабраних појединаца за рад у органима у 

које су изабрани. Почетком ове године (након извјештајне скупштине) потребно 

је извршити анализу рада сваког органа и појединца те предузети мјере за 

њихово активирање или промјену у персоналном саставу. Примјетна је потреба 

за сталним ангажовањем секретара Савеза професионалца за којег је потребно 

обезбједити материјалне услове. 

 

 

2. ФОРМИРАЊЕ СТРУЧНОГ ОДБОРА (СО) КОЈИ ЋЕ ВОДИТИ 

СВЕ АКТИВНОСТИ НА РАЗВОЈУ ТАКМИЧАРСКОГ ПОГОНА ТЕ 

ЕДУКАЦИЈИ ТРЕНЕРА И СУДИЈА 

 

-Избор чланова Стручног одбора  

-Избор селектора  

-Усвајање плана рада Стручног одбора 

  

Све активности на формирању СО су завршене и одржано је више 

састанака одбора. Обзиром на касно формирање, СО је у протеклом пероду 

обавио послове који су били важни за почетак рада репрезентативних селекција 

и других хитних послова.  

Такође, СО је предузео активности на анализи такмичења у 2011. години 

те усвојио нови Правилник о појединачним тениским такмичењима. Тренутно 

су у изради Правилник о лиценцирању тренера, Правилник о појединачним 
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тениским такмичењима, Правилник о рангирању, Правилник о избору играча за 

репрезентацију, као и израда Програма за образовање тениских тренера.  

У наредном периоду посветити пажњу јачању капацитета СО у 

финансијском и кадровском дијелу. 

  

 

3. РАД НА ПРОМОЦИЈИ ТС РС 

 

 У протеклом периоду смо уз ангажовање професионалног новинара 

путем интернет странице Савеза и кроз писане медије значајно поправили 

имидџ Савеза у јавности и на један другачији начин представили Савез. 

Интернет страница ТС РС посјећена више од 200000 пута, а оволика 

посјећеност резултат је ажурене странице на којој се осим актуелних вијести из 

тениса, ранг листа играча, могу пронаћи сви документи, записници са састанака 

свих органа ТС РС чиме се доприњело потпуном отварању рада ТС РС према 

заинтересованој јавности.  

Сматрамо да у будућности треба наставити са истим активностима у 

посебну пажњу на ставове Министарства породице омладине и спорта које има 

веома лоше мишљење о раду свих, па и нашег Савеза. Постоје појединци из 

тениског спорта који из приватних интереса пласирају погрешне информације 

представницима овог Министарства, те се овом питању треба посветити 

посебна пажња. 

 

 

 4. РИЈЕШАВАЊЕ СТАТУСА ТС БИХ И ОДНОСА СА ИТФ. 

 

 Како се и очекивало, активности на рјешавању статуса нису дале никакве 

посебне резултате. Поред више покушаја да се на равноправним односима 

успоставе односи појединци из ТС БиХ су приватизовали функције и не 

пристају на успостављање коректних односа. Кроз контакте са ИТФ смо успјели 

прекинуи притисак Извршног директора ТС БиХ г. Шошеа на клубове 

организаторе ИТФ Фјучерс (ITF-Futures) турнира. Тренутно покушавамо 

добити организацију више турнира из календара Тенис Јуроп (Tennis Europe-

ТЕ). Адвокати TS RS су поднијели захтијев за брисање ТС БиХ из регистра 

Министарства правде БиХ, а из разлога након истека 2 године од последње 

сједнице скупштине. Такође смо поднијели кривичну пријаву Тужилаштву БиХ 

због незаконитог дјеловања појединаца у оквиру ТС БиХ. Тиме смо дали свој 

допринос институционалном рјешавању проблема у ТС БиХ. 
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5. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ 

НАЦИОНАЛНОГ ТЕНИСКОГ ЦЕНТРА ТС РС. 

 

До сада је припремљено идејно рјешење за Национални тениски 

центар и поднесен захтијев Министарству финансија за финансирање пројекта. 

Тренутно се воде активности на обезбјеђењу додјеле земњишта. 

 

 

6. ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ТС РС И ТСС, А 

СВЕ У СКЛАДУ СА СПОРАЗУМОМ О ПАРАЛЕЛНИМ ВЕЗАМА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ТЕ ФОРМИРАЊЕ 

ОДБОРА ЗА САРАДЊУ СА ТСС.  

 

Споразум је потписан али није формиран одбор предвиђен споразумом 

те је потребно у најкраћем року покренути активности за формирање истог јер 

се ефекти споразума могу очекивати тек његовим формирањем. 

 

 

7. ФОРМИРАЊЕ СПОНЗОРСКОГ ПУЛА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ТС 

РС ТЕ ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА 

РАЗВОЈ ТЕНИСА У РС. 

 

Ово је активност која уопште није покренута  и без које није могуће 

успоставити озбиљан рад Савеза те јој се треба посветити у најкраће могућем 

времену. 

 

 

8. УВИД У ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ И НАЧИН РАДА СТРУЧНОГ 

ОДБОРА (СО) 

 

СО је формиран као тијело које се бави стручним питањима из домена 

развоја тениса кроз едукацију и праћење рада тренера, судија и родитеља дјеце 

која тренирају тенис, кроз рад репрезентативних селекција, као и кроз сарадњу 

са сличним тијелима из тениских савеза у окружењу. 

У 2011. години је изабран СО и одржано је више сједница на којима је 

расправљано и одлучивано из домена СО. Усвојен је Правилник о појединачним 

тениским такмичењима, а ових дана ће бити усвојен Правилник о лиценцирању 

тениских тренера.  
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Изабрано је више комисија које су се бавиле припремом одлука које је 

доносио СО.  

Изабрани су селектори репрезентација у категоријама до 12, 14 и 16 

година. Одлучено је да се приступи одржавању тренинга по принципу један 

тренинг током једне седмице од по 4 сата. Одлучено је да селектори 

репрезентација, док се не усвоји Правилник о избору играча за репрезентације, 

могу бирати играче за играње у репрезентацији по свом нахођењу и на основу 

ранг листе, водећи при томе рачуна о свом и моралном интегритету СО и ТС 

РС. У категоријама до 12 и 14 година тренинзи су одржавани на теренима ТК 

Меч бол, односно ТК Борац, док су тренинзи у категорији до 16 година 

одржавани на теренима ТК Младен Стојановић у Приједору. Крајем мјесеца 

августа одржана су два тениска кампа и то спајањем категорије до 12 година и 

слабијих играча категорије до 14 година на Јахорини, као и бољих играча до 14 

година и категорије до 16 година у Приједору. 

СО је у сарадњи са УТТРС, Факултетом физичког васпитања и спорта, 

као и Удружењем за савремену едукацију у спорту „Е-СПО“ из Бање Луке 

одржана је 1. Конференција тениских тренера Републике Српске на којој су 

учествовали предавачи из Републике Српске, Федерације БиХ и Хрватске. Раду 

Конференције присуствовало је преко 20 тренера из клубова Републике Српске.  

Два тренера присуствовали су у организацији ТС РС Конференцији 

тениских тренера ТС Словеније. 

Обновљена су такмичења у екипним конкуренцијама, а подржано је и 

оснивање Лиге ветерана. 

СО ТС РС је у сталном контакту и развија односе са СО ТС Србије, као и 

са СО ТС БиХ и Црне Горе. 

Одржано је више састанака Удружења судија и у сарадњи са СО 

приступило се изради плана образовања судија.  

План рада СО за 2012. годину урађен је и достављен као посебан 

документ. 

 

Проблем са којим се сусреће Савез је лоша финансијска ситуација. 

Тренутно већи дио клубова није извршио своје финансијске обавезе према 

Савезу. Из тог разлога предлажем одржавање заједничког састанка са 

представницима свих клубова на ријешењу овог проблема. Такође на том 

састанку треба разјаснити однос клубова према Савезу и њихов интерес у 

постојању Савеза. Морам нагласити да сам од стране свих клубова имао 

максималну подршку у свим активностима везаним за рад Савеза. 

Од планираних средстава од стране Министарства породице, омладине и 

спорта добили смо само 3000 КМ за рад канцеларије Савеза. Обећан нам је и 
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износ од 3000 КМ за одржавање кампа који није остварен и нема назнака да ће 

се обећање остварити. 

Оно што је најзначајније је да је систем такмичења у оквиру ТС РС  

профукционисао без већих проблема и да је највећи број предвиђених турнира 

одржан. У току ове такмичарске сезоне организован је одлазак репрезентација 

на првенствима БиХ чиме смо омогућили да један број најбољих такмичара 

наступио за репрезентацију БиХ. 

 

9.ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ПОДРУЧЈА ДЈЕЛОВАЊА САВЕЗА 

 

Крајем 2011. године одржана је по први пут Годишнја свечаност ТС РС 

на којој су награђени набољи појединци , екипе и клубови у 2011.  години. 

Такође су заслужним појединцима додијељена признања за развој тениса у РС. 

Том приликом је одржана и изложба фотографија посвећена побједи 

репрезентације Србије у Дејвис купу. 

У току 2011 године смо добили и унапређење за двојицу судија. Срђан 

Свјетлановић је положио левел 3 -  сребрна значка (тренутно у свијету има око 

200 судија тог ранга и Младен Радуловић левел 2 – бијела значка. 

Најзапаженији такмичари , са међународним резултатима су Катарина 

Јокић и Јовић Николина. Обе такмичарке се тренутно налазе високо рангиране 

на ранг листама ТЕ и ИТФ те од њих у будућности можемо очекивати значајне 

резултате. 

Један број наших такмичара је учествовао на првенствима БиХ и у 

календару БиХ гдје су постигли значајне резултате и неки од њих су били 

чланови репрезентације БиХ. Примјетан је пад, како у  броју такмичара тако и у 

квалитету играча у старијим категоријама , те се у будућности мора посветити 

значајна пажња у раду и организацији са старијим категоријама. Врло је 

примјетан квалитетан рад и резултати у млађим категоријама гдје су наши 

такмичари значајно бољи од доброг дијела такмичара из остатка БиХ. Стога од 

њих у будућности можемо очекивати значајне резултате како на домаћем тако и 

на међународном плану, наравно уз услов да Савез и клубови створе услове за 

њихов напредак. 

 

 

 

 

 

 
 


