
Београд 19.08.2020. 
Управном Одбору Тениског савеза Србије 

 

Извештај о раду Судијског Одбора-2019 

 
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. 
 
Све одлуке се доносе 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 електронске 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 
 Координација рада са другим тематски блиским Одборима Савеза 

 
Одбор се бавио и проблематиком развоја и унапређења тениског суђења у Србији у смислу 
стварања општих услова за организацију нових школа за тениске судије, радом са нашим 
перспективним судијама који суде Међународне професионалне турнире и разматрањем идеја 
за системску промену организованог тениског суђења у Србији. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Смер рада Одбора у 2019. Години: 

 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 

 Упућивање заинтересованих судија на међународна школовања 
 
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 
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 још крајем 2016. године усвојио нови Правилник о 
лиценцирању тениских судија који је УО ТСС прихватио у фебруару 2017. године. 
 
Преговори техничке природе са Факултетом за Спорт Универзитета Унион у Београду су 
завршени и прва школа по новом наставном систему одржана је у Марту 2018. године. 
Сматрамо постојећа Законска решења потпуно непрактичним и скоро па немогућим за 
остварење.  
Таквим начином приступа школовању беспотребно се усложњава процес школовања 
једног полазника, школовање постаје прескупо и губи се интерес. 
Кандидати не виде смисао да уложе велика средства, доста свог времена и следствено 
почну да суде на турнирима најнижих категорија. 
 
Осетан је пад интересовања за бављење тениским суђењем како нових тако и 
постојећих тениских судија и након одређених интерних и анонимних анкета издвојили 
смо пар разлога: 
 
Код активних судија: 

o Ниске дневнице за рад на турнирима из домаћих Календара 
 Судијски ценовник за ове турнире није мењан од тренутно важећег који 

је усвојен током децембра 2014. године и почео је да важи од 
01.01.2015.године 
Једине промене су биле за регулисање новонасталих такмичења 

o Субјективни осећај судија да су на турнирима у потпуности препуштени сами 
себи те индиректно принуђени да се баве питањима која не потпадају под 
делокруг њиховог рада 

o Веома мала могућност напредовања као „судија у столици“ 
 

Код потенцијалних кандидата: 
o Неразумевање система напредовања 
o Нереална очекивања 

 Неретко се сусрећемо са чињеницом да заинтересовани кандидати када 
сагледају развојни пут једног судије одустају у старту јер су им 
очекивања да ће радити на највећим тениским турнирима у свету одмах 
након завршеног првог курса за тениске судије 

o Висока цена школовања као последица Законске регулативе 
 Цена школовања дела под јурисдикцијом ТСС није се мењала дужи низ 

година 
 



Судијски Одбор и даље је члан европског система размене судија, у коме не учествују све 
земље Европе већ само најзначајније и у коме Србија није понудила нити једно место за 
размену али задржава своје чланство и даље захваљујући респекту који поседујемо. 

 
Присутни смо на свим важним скуповима у организацији Међународне тениске федерације 
али присуство истим финансирамо из личних средстава. 
 
Поред овога и даље се одржавају наши традиционални контакти са регионалним 
федерацијама где такође наше судије раде без неопходности размене а то су: 

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

 
 Рад на изради и усавршавању целокупне докумементације која прати једно такмичење 

се огледао у: 
o Константном унапређењу судијских формулара које користе и сви региони у 

Србији 
 

 Током 2019. године судије нису похађале међународне Курсеве јер Међународна 
тениска федерација није прихватила пријављене кандидате из Србије за „бели беџ“ док 
све три Асоцијације нису прихватиле кандидата за „Л3“ школу. 

 
Са тренутним бројем судија које поседују ”бели беџ”, као и интернационалних судија 
успешно покривамо све међународне турнире у Србији. 

 
Укупан дуг Тениског савеза Србије, према информацији овлашћене особе Савеза, према 
судијама по основу рада који су судије пружиле на такмичењима у организацији Тениског 
савеза Србије на дан 31.12.2019., износи 604.208,21 динара у бруто износу што значи да је дуг 
смањен за више од 50% у односу на 2018. годину. 

 
 
План рада Одбора за 2020. годину: 

 Школовање нових тениских судија пре свега у Региону Војводина 
 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 у условима 

драстичне промене система такмичења од стране светских федерација 
 Рад на промени ценовника суђења 
 Рад на промени система организованог тениског суђења у Србији 

 
Тренутно стање и општа запажања: 

 
Бројно стање судија варира у зависности од Региона. 
Војводина исказује потребу за новим тениским судијама. 
 



Као и претходних година учестале су жалбе колега на ниске дневнице по којима раде турнире 
из домаћих Календара. 
Разлог због којих нису мењане је тај да би то директно утицало на приход самих тениских 
клубова од турнира из националних календара, због чега би се морале повећавати котизације а 
што је у данашње време тешко замисливо. 
 
Промена система такмичења на професионалним турнирима неминовно је довела до стања у 
коме мањи број националних судија добија шансу да ради на ПРО турнирима. 
 
С тим у вези за очекивати је смањено интересовање код националних судија које ће се 
одразити и на домаће турнире. 
 
Након присуства на семинару за све судијске менаџере одржаног у децембру 2019. године, 
Судијски одбор ће настојати да имплементира новине у систем тениског суђења у Србији. 
 
Чланови Судијског Одбора ТСС свој посао обављају без хонорара. 
Присуство да међународним семинарима које сматрамо веома важним чланови Одбора 
финансирају из личних средстава. 
 
Сматрамо 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 


