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ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ ТЕНИСКИХ ТРЕНЕРА  

ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (ТСРС) 

(у даљњем тексту „Правилник“) 

 

Члан 1. 

Правилником се прописују услови за стицање лиценци тениских учитеља/тренера 

Тениског савеза Републике Српске и Удружења тениских тренера Републике 

Српске (УТТРС). 

 

Члан 2. 

Лиценцирање проводи Комисија за лиценцирање тренера изабрана од стране 

Стручног одбора ТСРС. 

 

Члан 3. 

Право на лиценцу имају сви чланови УТТРС-а ако испуњавају услове прописане 

овим Правилником.  

Само стручни кадрови у тенису, који су чланови УТТРС-а односно ТСРС-а смију 

обављати стручне послове из подручја подуке и тренинга тениса и осталих послова 

из надлежности ТСРС-а.  

Клубови су дужни на видном мјесту објавити имена, стручну оспособљеност и 

лиценцу тренера који раде у клубу. 

  

Члан 4. 

Овим правилником утврђују се сљедеће категорије лиценцираних учитеља/тренера 

за обављање стручних послова у тенису:  

1. Д лиценца – учитељ тениса 

2. Ц лиценца - учитељ тениса 

3. Б лиценца – тренер тениса  

4. А лиценца – тренер тениса  

 

Члан 5. 

Д – лиценцу кандидат стиче ако испуњава слиједеће услове:  

 положен курс „НИВО 1“ у организацији ТСРС или „Левел 1“ у 

организацији ТСБиХ (ИТФ);  

 или завршен Факултет физичког васпитања и спорта – усмјерење тенис,  



 

 3

 да би обновио лиценцу у току једне године тренер је дужан присуствовати 

на најмање 50% образовања (семинари, курсеви и конференција) у 

организацији ТСРС и УТТРС или образовање на које тренера шаље ТСРС. 

 

Ц - лиценцу кандидат стиче ако испуњава сљедеће услове:  

 ОБАВЕЗНО положен курс „НИВО I“ у организацији ТСРС или „Левел 1“ 

у организацији ТСБиХ (ИТФ) или еквивалентан инострани курс; 

 или завршен Факултет физичког васпитања и спорта – усмјерење тенис; 

 и доказ о три године радног искуства у мини тенису и/или у раду са 

почетницима до 10 година старости; 

 доказ о раду са напредним такмичарима до 12 година;  

 да би обновио лиценцу у току једне године тренер је дужан присуствовати 

на најмање 50% образовања (семинари, курсеви и конференција) у 

организацији ТСРС и УТТРС или образовање на које тренера шаље ТСРС. 

 

Б – лиценцу кандидат стиче ако испуњава сљедеће увјете:  

 положен курс „НИВО II“ у организацији ТСРС или „Левел 2“ у 

организацији ТСБиХ (ИТФ) или еквивалентан инострани курс;  

 или завршена Виша тренерска школа (VI степен) са тениским усмјерењем 

или Факултет за физичку културу или еквивалент са тениским 

усмјерењем;  

 доказ о 10 година радног искуства у раду са почетницима и/или у мини 

тенису, као и доказ о раду са напредним такмичарима до 12, 14 и 16 

година;  

 да би обновио лиценцу у току једне године тренер је дужан присуствовати 

на најмање 50% образовања (семинари, курсеви и конференција) у 

организацији ТСРС и УТТРС или образовање на које тренера шаље ТСРС. 

 

А – лиценцу кандидат стиче ако испуњава сљедеће увјете:  

 положен курс „НИВО III“ у организацији ТСРС или „Левел 3“ у 

организацији ТСБиХ (ИТФ);  

 или завршена Виша тренерска школа (VI степен) са тениским усмјерењем 

или Факултет за физичку културу или еквивалент са тениским усмјерењем 

и положени курсеви „НИВО II“ у организацији ТСРС или „Левел 2“ у 

организацији ТСБиХ (ИТФ);  
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 доказ о 15 година радног искуства у раду са почетницима и у мини тенису, 

као и доказ о раду са напредним такмичарима до 16, 18 година, као и са 

ВTA и ATP сениорима;  

 доказ о руковођењем националним селекцијама – селектор ТСРС или 

ТСБиХ или рад са такмичарима А и Б категорије према Правилнику о 

категоризацији играча ТСРС; 

 да би обновио лиценцу у току једне године тренер је дужан присуствовати 

на најмање 50% образовања (семинари, курсеви и конференција) у 

организацији ТСРС и УТТРС или образовање на које тренера шаље ТСРС. 

 

Напомена: Тренер који има положене курсеве Левел 1 и 2 (ИТФ) може полагати 

курс Ниво III у организацији ТСРС. 

 

Члан 6. 

Тренер или учитељ тениса обнавља лиценцу на начин да је стално члан Удружења 

тениских тренера Републике Српске (УТТРС) са плаћеном годишњом чланарином 

и да поред тога задовољава одређене услове наведене појединачно за одређену 

лиценцу. 

Члан 7. 

Комисију за лиценцирање бира Стручни одбор ТСРС, на приједлог УТТРС. 

 

Члан 8. 

Комисија за лиценцирање, на молбу носиоца лиценце, може продужити рок за 

обнову лиценце у случајевима, као што је нпр. болест, увидом у изворне документе.  

 

Члан 9. 

Комисија за лиценцирање врши приједлог признавања диплома тренерима који су 

се школовали прије доношења овог правилника у земљи и у иностранству, а 

Стручни одбор ТСРС верификује и издаје лиценце. 

Комисија о томе издаје писмено рјешење.  

 

Члан 10. 

Тренер губи право на лиценцу у случајевима када:  

1. не подигне лиценцу у току календарске године; 

2. ако не обави продужење лиценце у времену њеног трајања;  

3. ако не плати чланарину УТТРС; 
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4. ако носилац лиценце као одговорна особа за реализацију стручних послова у 

тенису ангажује за рад особу без лиценце. 

5. Уколико прекрши кодекс понашања тренера. 

 

Члан 11. 

На одлуку Комисије може се упутити жалба Управном одбору УТТРС -а.  

Одлука Управног одбора УТТРС је коначна.  

Члан 12. 

Комисија за лиценцирање додјељује, тренерима који су својим вишедеценијским 

радом заслужили, почасну А лиценцу ТСРС, а на приједлог УТТРС и СО ТСРС. 

 

Члан 13. 

За вријеме рада на терену чланови УТТРС-а дужни су имати службену 

легитимацију УТТРС-а како би се могли у свакој прилици представити.  

 

Члан 14. 

Учитељи и тренери након 60, а жене након 55 година живота и најмање три 

продужене лиценце добивају трајну лиценцу без обавезе судјеловања на 

семинарима.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на Стручном одбору ТСРС. 

 

Члан 16. 

Овај правилник може се мијењати искључиво на сједницама Стручног одбора, а 

промјене ступају на снагу даном усвајања на Стручном одбору ТСРС-е. 

  

У Бањој Луци, 20.07.2012.  

Стручни  одбор  

Предсједник: Мр Митја Тањга 


