
Извештај	  о	  раду	  Судијског	  Одбора	  
2014	  

Београд	  09.04.2015.	  
	  
Статутом	  Тениског	  савеза	  Србије,	  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.	  
	  
Tоком	  поменутог	  периода	  Одбор	  је	  одржао	  3	  Редовне	  седнице	  и	  26	  електронских	  седница.	  
Разлог	  великог	  броја	  електронских	  седница	  је	  тај	  што	  је	  састав	  Одбора	  већином	  сачињен	  од	  
активних	  професионалних	  тениских	  судија	  које	  су	  често	  ван	  Србије.	  
	  
У	  наведеном	  периоду	  тежиште	  рада	  Одбора	  било	  је	  на:	  

• раду	  са	  националним	  судијама	  које	  су	  предвиђене	  да	  у	  наредном	  периоду	  планиране	  
за	  учешће	  у	  тиму	  националних	  судија	  које	  би	  судиле	  на	  Професионалним	  такмичењима	  

• Одржање	  ресертификационог	  састнака	  
• Формирање	  Комисија	  Одбора	  које	  би	  остваривале	  непосреднији	  и	  директнији	  контакт	  

са	  судијама	  и	  брже	  решавале	  текућа	  питања	  
• Организација	  школе	  за	  нове	  тениске	  судије	  
• Слање	  судија	  на	  школовање	  за	  више	  нивое	  у	  међународном	  суђењу	  
• Остваривање	  програма	  размена	  са	  другим	  судијским	  организацијама	  
• Рад	  на	  новим	  Правилницима	  ТСС	  
• Рад	  на	  унапређењу	  судијских	  и	  свих	  осталих	  Формулара	  за	  организацију	  турнира	  
• Рад	  на	  новом	  Правилнику	  о	  раду	  Одбора	  и	  лиценцирању	  судија	  

	  
Све	  од	  планираног	  Одбор	  је	  и	  остварио	  на	  следећи	  начин:	  
	  

• Одржан	  је	  ресертификациони	  састанак	  на	  коме	  су	  судије	  обнављале	  своје	  лиценце	  
• Формиране	  Комисије:	  

o Комиција	  за	  едукацију	  судија	  са	  задатком	  да	  се	  бави	  радом	  са	  младим	  
националним	  судијама	  

o Комисија	  за	  међународне	  турнире	  са	  задатком	  да	  Одбору	  предлаже	  
дезигнације	  судија	  на	  турнире	  из	  Календара:	  

§ ITF	  U18	  
§ TE	  U12/14/16	  
§ ITF	  Seniors	  
§ PRO	  circuit	  

o Комисија	  за	  националне	  турнире	  чији	  састав	  чине	  сви	  Координатори	  региона	  и	  
Администратор	  суђења	  са	  задатком	  да	  Одбору	  предлаже	  дезигнације	  за:	  



§ Турнире	  из	  Календара	  ТСС	  
§ Турнире	  из	  Календара	  Региона	  

• Модернизован	  је	  Правилник	  о	  раду	  Одбора	  и	  лиценцирању	  судија	  
• Одбор	  је	  учествовао	  у	  изради	  већине	  Правилника	  у	  издању	  ТСС	  дајући	  савете	  са	  терена	  

и	  зато	  сматрамо	  да	  су	  Правилници	  данас	  далеко	  јаснији.	  
Напоменућу	  неколико	  Правилника	  на	  чијој	  изради	  је	  Одбор	  директно	  учествовао	  у	  
форми	  саветодавца:	  

o Правилник	  о	  појединачним	  такмичењима	  ТСС	  
o Правилник	  о	  екипним	  такмичењима	  ТСС	  
o Правилник	  о	  понашању	  играча	  
o Правилник	  о	  правима	  и	  обавезама	  службених	  лица	  на	  турнирима	  у	  Србији	  

• Формиран	  је	  тим	  националних	  судија	  које	  су	  пријављене	  на	  портал	  Међународне	  
тениске	  Федерације	  чиме	  су	  стекли	  право	  на	  директнији	  контакт	  ка	  Међународној	  
тениској	  Федерацији	  и	  то	  је	  један	  од	  начина	  на	  који	  ће	  бити	  унапређено	  њихово	  знање	  

• Одобравањем	  апликација	  судије	  у	  Србији	  су	  стицале	  непосредна	  знања	  радећи	  на	  
тениским	  турнирима	  у	  инострантсву	  

• Остварене	  су	  и	  активне	  размене	  са	  судијским	  организација	  у	  Региону:	  
o Грчка	  
o БиХ	  
o Турска	  

Где	  је	  већина	  наших	  судија	  радила	  турнире	  у	  свосјтву	  судија	  у	  столици	  
• Пријавом	  на	  “ITF	  LEVEL	  2”Србија	  је	  добила	  још	  једног	  ”белог	  беџа”	  за	  Врховне	  судије	  

чиме	  се	  посредно	  помаже	  организација	  турнира	  из	  Међународних	  календара	  
смањивањем	  потребе	  за	  ”увозом”	  тениских	  судија	  из	  Региона	  

• Члан	  Одбора	  Маријана	  Вељовић	  је	  примљена	  у	  тим	  Међународне	  тениске	  федерације	  
као	  један	  од	  најперспективнијих	  судија	  у	  столици	  на	  свету	  што	  је	  огромна	  част	  и	  
обавеза.	  

• Сви	  формулари	  у	  употреби	  у	  Тениском	  савезу	  Србије	  као	  и	  у	  савезима	  Региона	  а	  који	  се	  
тичу	  Администрације	  такмичења	  на	  свим	  нивоима,	  направљени	  су	  од	  стране	  чланова	  
Одбора.	  То	  је	  била	  жеља	  Одбора	  да	  се	  олакша	  непосредна	  Администрација	  такмичења	  
а	  индиректно	  и	  рад	  судијама	  на	  терену.	  Ово	  је	  урађено	  апсолутно	  волонтерски.	  
То	  су:	  

§ Формулар	  за	  пропозиције	  турнира	  
§ Формулар	  за	  пријаве	  и	  одјаве	  са	  поједниачних	  турнира	  
§ Формулар	  за	  пријаве	  и	  одјаве	  са	  екипних	  такмичења	  
§ Формулар	  за	  регистрацију	  играча	  
§ Формулар	  за	  информације	  о	  клубовима	  
§ Формулар	  за	  лекарско	  уверење	  

• Организована	  је	  школа	  за	  нове	  тениске	  судије	  крајем	  2014.	  године	  која	  је	  уједно	  била	  и	  
једна	  од	  најпосећенијих	  и	  по	  оценама	  предавача	  једна	  од	  најквалитетнијих	  по	  саставу	  
полазника.	  	  
Све	  школе	  за	  нове	  судије	  у	  Србији	  се	  одржавају,	  уз	  дозволу	  Међународне	  тениске	  
Федерације,	  по	  њиховом	  плану	  и	  програму	  који	  је	  прилагођен	  потребама	  у	  Србији	  што	  
представља	  признање	  те	  инстанце	  да	  поседујемо	  квалитативно	  и	  квантитавно	  
оспособљен	  кадар	  за	  ту	  намену.	  

	  
	  

Судије	  са	  међународним	  сертификатима	  су	  судиле	  на	  великом	  броју	  турнира	  у	  иностранству	  
током	  године	  и	  по	  оценама	  које	  су	  долазиле	  до	  Одбора	  сви	  су	  показали	  завидно	  знање	  и	  на	  тај	  
начин	  промовисали	  наш	  систем	  школовања.	  



Једна	  од	  последица	  тога	  је	  и	  позив	  за	  Одбор	  да	  уђе	  у	  чланство	  у	  ”European	  Officiating	  Forum”	  
које	  је	  највише	  саветодавно	  тело	  у	  Европи.	  
То	  је	  изразито	  велика	  част	  јер	  су	  чланови	  истог	  представници	  највећих	  тениских	  Федерација	  у	  
Европи.	  

	  
Као	  стални	  задатак	  Одбора	  који	  је	  уједно	  и	  најтежи	  је	  рад	  на	  унапређењу	  услова	  судије	  на	  
турнирима	  из	  националних	  Календара.	  
У	  готово	  свим	  извештајима	  Управном	  одбору,	  Одбор	  је	  истицао	  велике	  проблеме	  са	  којима	  се	  
судије	  срећу	  у	  самом	  раду	  на	  турнирима	  а	  чије	  решење	  није	  у	  надлежности	  Одбора.	  
Сам	  судијски	  кадар	  на	  турнирима	  је	  неретко	  изложен	  физичком	  малтретирању,	  судије	  раде	  ван	  
сваке	  заштите	  за	  веома	  ниске	  дневнице	  и	  неретко	  готово	  немогућим	  условима	  за	  рад.	  
Чест	  је	  случај	  да	  у	  недостатку	  осталих	  Правилницима	  ТСС	  службених	  лица,	  судије	  на	  себе	  
преузимају	  и	  друге	  функције	  на	  турниру	  како	  би	  се	  такмичење	  одржало.	  Ово	  је	  случај	  и	  на	  
националним	  и	  на	  међународним	  турнирима	  у	  Србији.	  
Неколико	  пута	  до	  сада	  Одбор	  је	  својим	  залагањем	  успео	  да	  спречи	  потпуни	  крах	  организованог	  
такмичења	  у	  Србији	  који	  би	  се	  неминовно	  догодио	  услед	  распада	  система	  организованог	  
суђења	  у	  Србији.	  
	  
Према	  тениским	  судијама	  у	  Србији	  постоји	  и	  дуг	  неколико	  година	  за	  њихов	  рад	  на	  
такмичењима	  у	  организацији	  Тениског	  савеза	  Србије	  и	  Одбор	  је	  активно	  радио	  на	  смањивању	  
истог	  преговорима	  са	  разним	  структурама	  националног	  савеза.	  

	  
Преговори	  су	  резултовали	  смањивањем	  дуга	  за	  25%	  почетком	  2015.	  године.	  

	  
У	  наведеном	  периоду	  тениске	  судије	  Србије	  су	  покриле	  све	  турнире	  из	  свих	  Календара	  
такмичења	  у	  Србији.	  
	  
План	  за	  наредни	  период	  је	  наставак	  рада	  са	  тимом	  националних	  судија	  који	  су	  пријављени	  на	  
Портал	  Међународне	  тениске	  федерације.	  
Наставак	  на	  раду	  са	  цињем	  побољшања	  статуса	  тениских	  судија	  у	  Србији.	  
Организација	  нових	  школа	  за	  тениске	  судије	  као	  и	  слање	  кандидата	  за	  више	  нивоуе	  у	  
међународном	  суђењу.	  
	  
Тренутно	  стање	  у	  судијском	  кадру	  у	  Србији	  је:	  

• Silver	  badges	  (ATP/WTA/ITF	  Level	  3)	   	   	   3	  судије	  
• White	  badges	  chair	  umpire	  (ITF	  Level	  2)	   	   9	  судија	  
• White	  badges	  Referee	  (ITF	  Level	  2)	   	   	   5	  судија	  
• White	  badge	  Chief	  (ITF	  Level	  2)	  	   	   	   3	  судије	  
• Националне	  судије	  које	  имају	  одобрење	  „ИТФ“	  да	  суде	  професионалне	  турнире	  а	  по	  

предлогу	  Одбора	   	   	   	   	   22	  судија	  
• Националне	  судије	  са	  „А“	  и	  „Б“	  лиценцама	   	   99	  судија	  

Постојеће	  бројно	  стање	  је	  довољно	  да	  покрије	  турнире	  из	  свих	  националних	  календара	  у	  
Србији.	  
Важно	  је	  истаћи	  да	  су	  сви	  досадашњи	  извештаји	  о	  раду	  Одбора	  једногласни	  били	  прихваћени	  
од	  стране	  Управног	  одбора	  Тениског	  савеза	  Србије	  
	  
Извештај	  сачинио	  	  
Вук	  Николић	  
Председник	  Судијског	  Одбора	  ТСС	  


