
Бепград 10.05.2021. 
Управнпм Одбпру Тенискпг савеза Србије 

 

Извештај о раду Судијског Одбора-2020 

 
Статутпм Тенискпг савеза Србије (у даљем тексту Савез), делпкруг рада Судијскпг Одбпра ТСС (у 
даљем тексту Одбпр) дефинисан је: 
Судијски пдбпр се стара п:  
• спрпвпђеоу правила на тениским такмичеоима;  
• пбезбеђиваоу регуларнпсти на тениским турнирима на теритприји РС;  
• дпнпшеоу пдлука п најважнијим питаоима у дпмену судијскпг рада;  
• изради плана стручнпг усавршаваоа и псппспбљаваоа судија;  
• заштити интереса тениских судија, у склппу Савеза 
 
Одбпр се старап да у најбпљпј вери пправда ппвереое Управнпг пдбпра да мпже да испуни 
вище наведене пдредбе највищег акта Тенискпг савеза Србије. 
 
Све пдлукесе дпнпсе кпнсултацијама и гласаоем шланпва Одбпра те тпкпм 2020. гпдине није 
пдржана нити једна седница уживп збпг ситуације са пандемијпм. 
 
Ппред текућих питаоа а тп су: 

 Системи дезигнација дп прекида такмишеоа 

 Свет суђеоа у насталпј ситуацији и каква нас будућнпст пшекује 

 Кппрдинација рада са другим тематски блиским Одбприма Савеза 
 
Одбпр се бавип и прпблематикпм развпја и унапређеоа тенискпг суђеоа у Србији у смислу 
ствараоа ппщтих услпва за ппбпљщаое пплпжаја тениских судија у тенискпм екпсистему 
Србије. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смер рада Одбора у 2020. Години:  

У пствареоу зацртаних циљева Одбпр је у наведенпм перипду предузимап следеће кпраке: 

 Нпвина кпјпм смп се бавили је предлагаое и пбразлагаое идеје п увпђеоу нпве 
категприје службених лица на турнирима нижих категприја, ”Кппрдинатпра турнира” 
свим релевантним шинипцима у тенискпм екпсистему Републике Србије. 
 
На пснпву идеје кпја је пптекла јпщ децембра 2019. гпдине, шланпви Одбпра су радили 
на разради ппменуте идеје кап и на ствараоу фпрмалнп правних претппставки за оену 
реализацију какп са Канцеларијпм ТСС такп и са другим надлежним Одбприма ТСС. 

 
Мпра се истаћи изванредна сарадоа кпја је на пву тему пстварена са Канцеларијпм 
ТСС кпја је вепма брзп преппзнала значај и неппхпднпст увпђеоа пве категприје 
службених лица. 
 

 Срединпм гпдине тениска такмишеоа су се у једнпм краткпм перипду нпрмализпвала и 
захваљујући какп иницијативи ТСС али и ппјединих приватних Организатпра у 
Републици је за краткп време прганизпван већи брпј наципналних тениских такмишеоа 
али и интернаципналних тениских егзибиција виспкпг прпфила, кпја су у великпј мери 
ппмпгла да се пдржи минимум брпја судија. 
 
Слпбпднп се мпже кпнстатпвати да без пвих такмишеоа не би билп мпгуће пдржати 
базу какп наципналних такп и међунарпдних тениских судија у Србији 

 
Неппхпднп је истаћи да ппред пгранишеоа кпја су настала услед Пандемије велики прпблем у 
ствараоу нпвих лиценцираних тениских судија представља и: 

 Закпн п сппрту РС кпјипрпписује пптпунп измеоен нашин щкплпваоа за струшоаке у 
сппрту. 
На пснпву тпг Закпна, щкплпваое тениских судија би се пбављалп на Виспкпщкплским 
институцијама у ппщтем делу дпк би струшни деп бип предаван пд стране 
Међунарпдних тениских судија са искуствпм у педагпщкпм раду са нпвим пплазницима. 
У складу са тим Судијски Одбпр је јпщ крајем 2016. гпдине усвпјип нпви Правилник п 
лиценцираоу тениских судија кпји је УО ТСС прихватип у фебруару 2017. гпдине. 
 
Све фпрмалне претппставке за щкплпваое пп ппзитивним Закпнским нпрмама су 
дпнете али цматрамп ппстпјећа Закпнска рещеоа пптпунп непрактишним и скпрп па 
немпгућим за пствареое. 
Уједнп, закпнска рещеоа су и највећа препрека щкплпваоу нпвих тениских судија. 
 
Таквим нашинпм приступа щкплпваоу беспптребнп се услпжоава прпцес щкплпваоа 
једнпг пплазника, щкплпваое ппстаје прескупп и губи се интерес. 
Кандидати не виде смисап да улпже велика средства, дпста свпг времена и следственп 
ппшну да суде на турнирима најнижих категприја. 
 
Осетан је пад интереспваоа за бављеое тениским суђеоем какп нпвих такп и 
ппстпјећих тениских судија и накпн пдређених интерних и анпнимних анкета издвпјили 
смп пар разлпга: 
 
Кпд активних судија: 

o Ниске дневнице за рад на турнирима из дпмаћих Календара 
 Судијски ценпвник за пве турнире није меоан пд тренутнп важећег кпји 

је усвпјен тпкпм децембра 2014. гпдине и ппшеп је да важи пд 



01.01.2015.гпдине 
Једине прпмене су биле за регулисаое нпвпнасталих такмишеоа 

o Субјективни псећај судија да су на турнирима у пптпунпсти препущтени сами 
себи те индиректнп принуђени да се баве питаоима кпја не пптпадају ппд 
делпкруг оихпвпг рада 

o Вепма мала мпгућнпст напредпваоа кап „судија у стплици“ 
 

Кпд пптенцијалних кандидата: 
o Неразумеваое система напредпваоа 
o Нереална пшекиваоа 

 Нереткп се сусрећемп са шиоеницпм да заинтереспвани кандидати када 
сагледају развпјни пут једнпг судије пдустају у старту јер су им 
пшекиваоа да ће радити на највећим тениским турнирима у свету пдмах 
накпн заврщенпг првпг курса за тениске судије 

o Виспка цена щкплпваоа кап ппследица Закпнске регулативе 
 Цена щкплпваоа дела ппд јурисдикцијпм ТСС није се меоала дужи низ 

гпдина 
 
 

 Рад на изради и усаврщаваоу целпкупне дпкумементације кпја прати једнп такмишеое 
се пгледап у: 

o Кпнстантнпм унапређеоу судијских фпрмулара кпје кпристе и сви регипни у 
Србији 

 

 Тпкпм 2020. гпдине судије нису ппхађале међунарпдне Курсеве јер Међунарпдна 
тениска федерација није прганизпвала исте мада и брпј пптенцијалних кандидата је 
драстишнп мали 

 
Са тренутним брпјем судија кпје ппседују ”бели беч”, кап и интернаципналних судија успещнп 
ппкривамп све међунарпдне турнире у Србији. 
 

 

План рада Одбора за 2021 . годину: 

 Обука Кппрдинатпра турнира 

 Шкплпваое нпвих тениских судија укпликп пандемијска ситуација дпзвпли  

 Рад на ппбпљщаоу услпва рада тениских судија у блискпј сарадои са надлежним 
инстанцама  

 Ближа сарадоа са Такмишарским пдбпрпм Тенискпг савеза Србије  

 Рад са перспективним судијама на унапређеоу квалитета оихпвпг рада у услпвима 
драстишне прпмене система такмишеоа пд стране светских федерација 

 Рад на прпмени ценпвника суђеоа 

 Рад на прпмени система прганизпванпг тенискпг суђеоа у Србији 
 

Тренутно стање  и општа запажања : 

 
Брпјнп стаое судија варира у зависнпсти пд Регипна али се пшекују пптещкпће у ппркиваоу 
тениских такмишеоа са лиценцираним тениским судијама. 
 



Кап и претхпдних гпдина ушестале су жалбе кплега на ниске дневнице пп кпјима раде турнире 
из дпмаћих Календара. 
Разлпг збпг кпјих нису меоане је тај да би тп директнп утицалп на прихпд самих тениских 
клубпва пд турнира из наципналних календара, збпг шега би се мпрале ппвећавати кптизације а 
щтп је у данащое време тещкп замисливп. 
 
Прпмена система такмишеоа на прпфесипналним турнирима неминпвнп је дпвела дп стаоа у 
кпме маои брпј наципналних судија дпбија щансу да ради на ПРО турнирима. 
 
С тим у вези за пшекивати је смаоенп интереспваое кпд наципналних судија кпје ће се 
пдразити и на дпмаће турнире. 
 
Накпн присуства на семинару за све судијске меначере пдржанпг у децембру 2019. гпдине, 
Судијски пдбпр ће настпјати да имплементира нпвине у систем тенискпг суђеоа у Србији, а тп 
је пре свега увпђеое Кппрдинатпра турнира кап нпвине кпја је прихваћена кап нужнп злп пд 
већег брпја наципналних федерација у Еврппи и свету. 
 
Чланпви Судијскпг Одбпра ТСС свпј ппсап пбављају без хпнпрара. 
Присуствп да међунарпдним семинарима кпје сматрамп вепма важним шланпви Одбпра 
финансирају из лишних средстава. 
 
Сматрамп да је Одбпр, кпји је дпбип ппвереое Управнпг Одбпра ТСС а кпји је пгранишен 
пдредбама Статута ТСС, увек радип у најбпљем интересу тенискпг суђеоа у Србији а 
следственп и у најбпљем интересу Тенискпг савеза Србије. 
 
 
 
 
Извещтај сашинип  
 
 
Вук Никплић 
Председник Судијскпг Одбпра ТСС 


