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Управном Одбору Тениског савеза Србије 

Извештај о раду Судијског Одбора-2016 

 
Статутом Тениског савеза Србије (у даљем тексту Савез), делокруг рада Судијског Одбора ТСС (у 
даљем тексту Одбор) дефинисан је: 
Судијски одбор се стара о:  
• спровођењу правила на тениским такмичењима;  
• обезбеђивању регуларности на тениским турнирима на територији РС;  
• доношењу одлука о најважнијим питањима у домену судијског рада;  
• изради плана стручног усавршавања и оспособљавања судија;  
• заштити интереса тениских судија, у склопу Савеза 
 
Одбор се старао у најбољој вери да оправда поверење Управног одбора да може да испуни 
више наведене одредбе највишег акта Тениског савеза Србије. 
 
Током периода којим се бави извештај Одбор је одржао 2 редовне седнице и 16 електронских 
седница. Већи број електронских седница одржан је из разлога што су већина чланова Одбора 
активне професионалне судије, самим тим и особе са респектабилним ицкуством, које нису 
стациониране у једном граду. Све одлуке доносе се консултацијама и гласањем чланова 
Одбора те је и практично немогуће да се Одбор састаје сваки пут када треба да се донесе 
одлука. 
Природа посла којим се бави овај Одбор је таква да некада постоје веома кратки рокови а из 
претходно наведене чињенице да су у питању активне и професионалне тениске судије и да 
као такви често нису у земљи проистиче већи број електронских седница. 
Важно је истаћи да је Одбор по свим питањима одржавао седнице и да су сви Записници 
регуларно заведени и да су доступни у Канцеларији Савеза. 
 
Поред текућих питања а то су: 

 Системи дезигнација 

 Календари такмичења и суђења  

 Планирање школовања судија 

 Усклађивање прописа и правилника 

 Координација рада са другим тематски блиским Одборима Савеза 

 Сарадња са канцеларијама Савеза и Региона 
Одбор се бавио и развојном проблематиком развоја и унапређења тениског суђења у Србији. 
 
Током 2016. Године на предлог Одбора а заслугом самих судија, ТСС је добио још једног 
тениског судију са белим „беџом“. У питању је наша колегиница Милица Савић која је у 
потпуности прошла све системе едукације Одбора и по плану успешно добила први 
међународни сертификат. 
Поред ње, за ниво бронзаног „беџа“ положио је и Марко Петровић. 
Овим је бројно стање судија са страним лиценцама увећано и представља највише бројно 
стање икада. 
Важно је истаћи да је током 2016. Године Тениски савез Србије одлуком Међународних тела 
добио још једног Златног „беџа“. 
Тиме је Савез, процентуално гледано у односу на број међународних турнира који се одржава у 
Србији, сврстан међу изразито јаке Савезе у погледу судијске струке у Европским оквирима. 



Смер рада Одбора у 2016. Години: 

 Усклађивање прописа са позитивним законским нормама Републике Србије 

 Припремање кандидата кроз рад на турнирима за даље нивоу у школовању тениских 
судија (међународне школе) 

 Побољшање услова рада тениским судијама на самим турнирима која као циљ има 
стабилизовање квантитета и квалитета рада судија 

 Рад на изради комплетне документације која би административно пратила такмичење 
и следствено олакшавала рад судијама на самим турнирима 

 Саветодавни рад на израдама Правилника такмичења ТСС као и региона 

 Обнова знања свих лиценцираних судија 
 
У остварењу зацртаних циљева Одбор је у наведеном периоду предузимао следеће кораке: 

Нови Закон о спорту РС прописује потпуно измењен начин школовања за стручњаке у 
спорту, тренере/судије/менаџере/директоре турнира/лекаре... 
 
На основу тог Закона, школовање тениских судија би се обављало на Високошколским 
институцијама у општем делу док би стручни део био предаван од стране 
Међународних тениских судија са искуством у педагошком раду са новим полазницима. 
У складу са тим Судијски Одбор је предложио Управном одбору ТСС, а овај усвојио, 
нови Правилник о лиценцирању који је у складу са Законом о спорту. 
 
Преговори са високошколском институцијом са којом Тениски савез Србије има Уговор 
је у току и прве школе по новом систему се очекују у 2017. Години. 
 

 Током 2014. Године формирана је група младих перспективних судија за суђење на 
професионланим турнирима у својству судије у столици која броји 22 особе. 
У 2015. И 2016. години у највећем броју су управо те судије радиле на професионалним 
турнирима. 
Управо из те групе је током 2016. Године нови „беџ“ постала Милица Савић која већ 
ради турнире у инострантсву а добила је и позив за суђење на квалификационом 
турниру Вимблдон Шампионата. 
 
На вишем нивоу, настављен је рад кроз програме размене са нашим перспективним 
судијама који већ поседују „беџеве“ и током 2017. Године очекује се њихов даљи 
напредак. 
 
Још једном вреди поновити, европски систем размене судија, у коме не учествују све 
земље Европе већ само најзначајније и у коме Србија није понудила нити једно место 
за размену. 
 
Поред овога и даље се одржавају наши традиционални контакти са регионалним 
федерацијама где такође наше судије раде без неопходности размене а то су: 

o Грчка 
o Република Српска и БиХ 
o Црна Гора 
o Мађарска 

 

 Рад на изради и усавршавању целокупне докумементације која прати једно такмичење 
се огледао у: 

o Изради комплетних судијских формулара које користе и сви региони у Србији 



o Прављење видео упутстава на судијском Порталу Тениског савеза Србије по 
чему смо ретки у Европи 
 

 Чланови Одбора су учествовали у изради већине Правилника о такмичењу у издању 
ТСС  

 У свим регионима одржани су семинари за обнову знања за све лиценциране тениске 
судије  

 

План рада Одбора за 2017. годину: 

 Релиценцирање постојећих тениских судија у складу са Законом о спорту 

 Школовање нових тениских судија по новом образовном систему 

 Унапређење квалитета рада тениских судија 

 Рад на побољшању услова рада тениских судија у блиској сарадњи са надлежним 
инстанцама  

 Ближа сарадња са Такмичарским одбором Тениског савеза Србије као и Комесаром за 
безбедност ТСС 

 Рад са персективним судијама на унапређењу квалитета њиховог рада  
 
 

Тренутно стање:  

 Gold badge       2 

 Silver badges (ATP/WTA/ITF Level 3)   2 

 Bronze badge chair umpires (ATP/WTA/ITF Level 3) 1 

 White badges chair umpire (ITF Level 2)  10  

 White badges Referee (ITF Level 2)   6  

 White badge Chief (ITF Level 2)    3  

 Укупно судија са свим лиценцама   79 судија 
 
Постојеће бројно стање је довољно да покрије турнире из свих националних календара у 
Србији. 
Тениске судије у Србији су у периоду којим се бави овај извештај покриле све турнире одржане 
у Србији чији је број неколико стотина. 
 
Чланови Судијског Одбора ТСС раде волонтерски. 
 
Сматрам да је Одбор, који је добио поверење Управног Одбора ТСС а који је ограничен 
одредбама Статута ТСС, увек радио у најбољем интересу тениског суђења у Србији а 
следствено и у најбољем интересу Тениског савеза Србије. 
 
 
 
 
Извештај сачинио  
Вук Николић 
Председник Судијског Одбора ТСС 


