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На основу чл.28 Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/2016), и члана 21. Статута Тениског савеза Србије, 

чл.2. Правилника о дозволи за рад спортских стручњака Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.7/2013) и 

Правилника о номенклатури спортских занимања и звања(„Сл.гласник РС“ бр.7/2013), Управни одбор ТСС, 

на седници одржаној 01.02.2017.год. усвојио је  

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

СУДИЈСКИ ОДБОР ТСС 

Управни одбор Тениског савеза Србије бира и разрешава Председника Судијског одбора Тениског 

савеза Србије (Одбор) и на његов предлог бира и разрешава чланове Одбора. Судијски одбор ТСС, 

Статутом Тениског савеза Србије одређен је као стално радно тело Тениског савеза Србије који 

чине Председник и четири члана, док се интерним одлукома Одбора одлучује о задзжењима сваког 

поједниачног члана Одбора осим Председника чије је задужење Координација рада Одбора и свих 

тела које Одбор оформи а која морају бити у складу са Статутом ТСС 

Права и надлежности Одбора одређена су Статутом Тениског Савеза Србије а седнице се воде у 

складу са Пословником о раду Одбора 

 

Судијски одбор бира и разрешава следеће појединачне функције: 

• Администратор суђења ТСС 

• Судијски Координатор региона Војводина 

• Судијски Координатор региона Београд 

• Судијски Координатор региона Западна Србија и Шумадија 

• Судијски Координатор региона Исток 

• Врховног ревизора суђења 

• Шефа линијских судија за мечеве Давис Куп-а и Фед Куп-а 

• Водитеља лига (Екипних такмичења) у складу са Правилником о такмичењима ТСС 

• Секретар Судијског Одбора 

• Предлаже предаваче у судијским школама у складу са овим Правилником 

 

Координатори региона бирају се на мандат од две Календарске године са могућношћу продужења 

од стране Одбора, док је мандат Врховном ревизору суђења четири Календарске године такође са 

могућношћу продужења од стране Одбора 

 

Критеријуми за избор: 

• Администратор суђења ТСС 

о Мора бити активни лиценцирани тениски судија са минималним стажом од десет година у 

активном суђењу на националном нивоу уз поседовање лиценце „НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ 

СДУИЈА“ ТСС од минимум четири године без прекида 

о Морао/ла је бити Координатор неког од региона минимум 5 година у својој каријери 

о Особа са високим моралним и професионалним угледом 

Бира се на мандат који одговара трајању мандата Одбора и може бити реизабран или опозван 

 

• Врховни Ревизор суђења 

о Мора бити активни лиценцирани тениски судија са минималним стажом од петнаест година у 

активном суђењу на професионалном нивоу уз поседовање МИНИМУМ ПРО ВС2/ГС2 лиценце 
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ТСС од минимум пет година без прекида 

о Особа са високим моралним и професионалним угледом 

о Особа која ужива углед у домаћим и међународним стручним круговима 

Бира се мандат од четири године, односно на мандат који одговара трајању мандата Одбора и може 

бити реизабран 

 

• Координатори региона 

о Особа у поседу лиценце „СПОРТСКИ СУДИЈА“ минимум две године без прекида 

о Особа са израженим административним способностима 

Координатори региона бирају се на мандат од две године са могушћу реизбора 

• Шеф линијских судија 

о Особа која поседује неопходну лиценцу прописану од стране Међународне тениске федерације 

за дато такмичење. У случају недостатка особе са потребном међународном лиценцом Одбор ће 

предлог за ову позицију, који одобрава Међународна тениска федерација, пронаћи међу 

најискуснијим лиценцираним судијама у Србији, минимум ПРО лиценца, који су у стању према 

стручној оцени Одбора да обаве овај посао  

о Особа са израженим административним способностима 

• Водитељ Екипних такмичења 

о Минимум лиценца „НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА“ у трајању од три године без 

прекида 

о Особа са вишегодишњим искуством у раду као Врховни судија на турнирима највишег ранга 

о Особа са израженим административним способностима 

Приликом избора за наведене позиције Одбор ће се придржавати наведених критеријума као и 

свих осталих чињеница до којих чланови Одбора могу да дођу. 

• Секретар Судијског Одбора 

о Особа са израженим административним способностима 

о Особа у поседу лиценце „СПОРТСКИ СУДИЈА“ минимум две године без прекида 

 

• Предавач у судијским школама 

 

о Особа/е која поседује минимум ПРО ГС2 или ПРО ВС2 лиценцу.  

У случају недостатка особе са потребном лиценцом Одбор ће предлог за ову позицију, пронаћи 

међу најискуснијим лиценцираним судијама у Србији, минимум ПРО лиценца, који су у стању 

према стручној оцени Одбора да обаве овај посао  

о Особа са вишегодишњим искуством у раду као Врховни судија на турнирима највишег ранга 

о Особа са високим моралним и професионалним угледом 

Бира се на мандат од две године 
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Члан 2. 

ПРИВРЕМЕНЕ ИЛИ СТАЛНЕ КОМИСИЈЕ ОДБОРА 

Судијски одбор ТСС бира и разрешава привремена или сталне Комисије које ће помагати раду 

Одбора.. 

Број Комисија које Судијски Одбор може да формира није ограничен.  

Комисије могу бити основане ради трајног и редовног рада или ради неког тренутног питања. 

 

Комисије су: 

• Комисија за едукацију судија од минимум три члана 

• Комисија за дезигнирање судија за националне турнире у саставу: 

о Администратор суђења ТСС 

о Четири Координатора региона 

• Комисија за дезигнирање судија на међународне турнире од минимум три члана 

 

Комисија за лиценцирање тениских судија именује се и бира од стране Управног Одбора ТСС. 

Као и све остале Комисије које су неопходне у складу са проценом Одбора 

 

Одлуке унутар комисија доносе се гласањем а усвајају се простом већином гласова након чега 

одлуке Комисија долазе на дневни ред Одбора по хитном поступку. 

У случају парног броја чланова Комисије и изједначеног гласања одлуку ће донети глас 

Председника Комисије 

Предлози свих Комисија морају бити потврђени од стране Судијског одбора ТСС и тада 

представљају Одлуке Судијског одбора.  

Уколико се Одбор не изјасни на предлог неке од Комисија у року од три радна дана од дана 

достављања предлога, сматра се да је Одбор усвојио предлог Комисије. 

Судијски одбор задржава право да у сваком тренутку прошири или смањи задужења било које 

Комисије. 

Члан 3. 

ДИСКРИМИНАЦИОНА ПОЛИТИКА СУДИЈСКОГ ОДБОРА ТСС 

 

Одбор  не дозвољава дискриминацију по политичкој, полној, верској, расној и националној 

припадности у одлучивању и прављењу селекције судија за турнире било ког ранга и категорије. 

 

Право сваког судије је да у случају негативног дискриминационог понашања према њему у било 

којој инстанци поднесу писану жалбу Судијском Одбору ТСС-а на адресу: 

 

Страхињића Бана 3 

11070 Београд 

Тениски Савез Србије – за Судијски Одбор 

 

Жалба мора да садржи: 

• Датум, време и место догађаја 

• Имена особе или особа које су учиниле такве прекршаје 

• Чињенице на основу којих је донет закључак да се ради о прекршају наведених одредби 
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Одбор ће у најкраћем року испитати све чињенице у независном маниру, до најмањих детаља, при 

томе поштујући дискрецију подносиоца жалбе.  

Подносиоц жалбе ће бити информисан о резултатима истраге. 

Уколико Одбор утврди без сумње да је учињен такав прекршај, сместа ће предузети кораке и 

дисциплинске мере против учиниоца које могу ићи до искључења са списка расположивих судија. 

Одлуке Одбора су првостепене и жалбе по питању дискриминационог процеса могу бити упућене 

Управном одбору Тениског савеза Србије као крајњој инстанци. 

 

Ниједан судија неће бити подвргнут било каквој санкцији у било ком смислу уколико је учествовао, 

помагао или на било који начин утицао да се наведене чињенице провере или потврде. 
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2. ЛИЦЕНИРАЊЕ ТЕНИСКИХ СУДИЈА 
 

Члан 1 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Овим Правилником регулише се деловање тениских судија, као и критеријуми за стицање њиховог 

права на рад на територији Републике Србије.  

Суђење у области тениса, у спортским  организацијама које су чланице ТСС, могу обављати само 
тениске судије који испуњавају услове предвиђене Законом о спорту и поседују дозволу за рад 
(Лиценцу) предвиђену овим правилником и правилима Међународне тениске федерације.  

 
Судијски одбор ТСС, као стално радно тело Тениског савеза Србије, прописује правила за 

добијање судијских лиценци у Републици Србији која су у складу са позитивним законским 

нормама Републике Србије. 

 

Члан 2. 

ТЕНИСКИ СУДИЈА 

Тениске судије су лица која имају:  
 

1. одговарајуће високо или више образовање у области спорта и физичке културе, стечено у 
високошколским установама или  

 
2. одговарајући ниво стручне оспособљености стечене у складу са Законом, Правилником о 

номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије и овим Правилником.  
 

Члан 3. 

РАЗВРСТАВАЊЕ ТЕНИСКИХ СУДИЈА 

Тениске судије се разврставају у складу са Правилником о номенклатури звања и занимања у 

Спорту Републике Србије 

Члан 4. 

СТРУЧНИ РАД СУДИЈА У ТЕНИСУ 

Тениске судије су физичка лица која обављају стручни рад у складу са Законом о спорту (у даљем 
тексту: Закон) у домену спортског суђења. 

Члан 5. 

ОБАВЕЗА ПЕРМАНЕНТНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Тениске судије су дужне да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у спортским  

организацијама за тенис, у складу са правилима ТСС која обавезно уређују садржину планова рада и 

евиденције о реализацији стручног рада.  
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Члан 6.  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Под стручним усавршавањем подразумева се стицање знања и вештина тениских судија, које 

обухвата континуирану едукацију током радног века, као и учешће на стручним и научним 

скуповима, семинарима и курсевима у области тениса.  

Судијски Одбор ТСС на почетку календарске кодине утврђује програм перманентног стручног 

образовања и прописује начин вредновања појединих активности (предавања, семинара, 

саветовања и др.) које су од значаја за добијање и обнављање дозволе за рад (лиценце).  

Судијски Одбор ТСС надлежан је за рангирање кандидата у свим апликацијама према инстанцама 

Међународне тениске Федерације. 

Судијски Одбор ТСС има право да дозволи судијама у изузетним околностима да полажу за вишу 

лиценцу, без обзира на године искуства, уколико сматра да је то у интересу ТСС а између две 

лиценце требало би да постоји минимум две године радног искуства без прекида 

Члан 7. 

ИЗДАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦИ – ДОЗВОЛА ЗА РАД 

Тениски савез Србије, у сарадњи са високошколском установом са којом има закључен уговор о 
стручној сарадњи, издаје, обнавља и одузима дозволу за рад (Лиценцу) тениским судијама, у складу 
са Законом о спорту, овим Правилником, као и правилима надлежног међународног спортског 
савеза.  
 
Тениски савез Србије води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад 
(Лиценци).  
 
Дозвола за рад (Лиценца) се тениском судији издаје за период од једне године, у складу са Oвим 
правилником.  
 
По истеку важења, тениски  судија обнавља дозволу за рад (Лиценцу) уз испуњавање посебних 
услова везаних за:  
 

- стручно усавршавање (кроз семинаре, клинике, учешће на конгресима, такмичењима и сл.) 
и  

- резултате остварене у пракси које прописује и вреднује Тениски савез Србије преко 
Судијског Одбора ТСС  

 
Дозвола за рад (Лиценца) издата тениском судији од стране Међународне тениске федерације 

сматра се важећом дозволом за рад, у смислу Закона о спорту, за период на који издата и може 

бити опозвана на основу правила која прописује Међународна инстанца која је издала лиценцу а не 

национална инстанца у Србији. 

Све остале Лиценце које издаје Тениски савез Србије преко Судијског Одбора Тениског савеза 

Србије, власништво су Тениског савеза а не носиоца лиценце, и могу бити повучене у складу са 

одредбама овог Правилника.  

Члан 8. 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

Тениски Савез Србије, преко Судијског одбора ТСС, издаје одговарајућу дозволу за рад (Лиценцу) 
тениском судији: 
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- ако испуњава услове у погледу стручне спреме или стручне оспособљености, односно ако има 
одговарајуће спортско звање, у складу са Законом и Правилником о номенклатури спортских 
занимања и звања;  
- ако је здравствено способан за обављање стручног рада у тенису; ;  
- ако је обавио стручно усавршавање у складу са правилима ТСС;  
- ако тениском судији није забрањено обављање стручног рада у тенису,  за период важења дозволе 
за рад;  
- ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад 
 
При утврђивању испуњености услова из става 1. Алинеа 1.овог члана, у поступку издавања дозволе 

за рад (Лиценце) не сме се вршити дискриминација према високошколској установи у којој је 

стечена одговарајућа стручна спрема, односно према организацији у области спорта у којој је 

стечена одговарајућа стручна оспособљеност.  

При утврђивању испуњености услова из става 1. Алинеа 1.овог члана, у поступку издавања дозволе 

за рад (Лиценце) дозвољава се похађање курсевима за лиценцирање особама који у тој 

Календарској години навршавају 17 година живота док им је лиценца за рад валидна од момента 

када Комисији за лиценцирање доставе доказ о завршеном средњем школском образовању. 

 

Члан 9. 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

Лиценца се обнавља аутоматски по њеном истеку уколико су испуњени услови за њено 
обнављање.  

Тениском судији се може обновити дозвола за рад ако је, у складу са Законом и овим правилником, 
у периоду важења дозволе за рад, обавио укупно: 
-Одржавање ПРО лиценци се обавља у складу са правилима која су прописана од стране 
Међународне тениске федерације 
-За одржање А лиценце 300 сати стручног усавршавања у складу са планом и правилима Судијског 
одбора ТСС, и ако је у том периоду стекао одговарајуће стручно искуство 
-За одржање Б лиценце 150 сати стручног усавршавања у складу са планом и правилима Судијског 
одбора ТСС, и ако је у том периоду стекао одговарајуће стручно искуство 
 
У процесу остваривања сати за обнављање лиценце у току једне календарске године, из 
претходног става овог члана, поједине активности стручног усавршавања вреднују се на 
следећи начин:  
 

1.  Рад на тениском турниру који се бодује за ранг листу ТСС у својству Врховног судије: 
-укупан број играча на турниру до 32 – 50 сати 
-укупан број играча на турниру између 33 и 64 – 80 сати 
-укупан број играча на турниру већи од 64 – 100 сати 

2. Активно учешће на семинару обнављања знања који се организује једном годишње–  100 сати,  
3. Предавање на стручној трибини/курсу за нове тениске судије организованој од стране ТСС - 

100 сати 
4. Учешће на стручној трибини организованој од стране ТСС – 30 сати 
5. Међународни семинари у организацији међународне организације – од 30-50 сати, при чему о 

броју признатих сати одлучује Комисија за лиценцирање ТСС Судијског Одбора ТСС на 
основу приложене документације,  

6. Остали видови стручног усавршавања које анализира и вреднује Комисија за лиценцирање 
Судијског Одбора ТСС на основу приложене документације а за које Комисија за 
лиценцирање има дискреционо право да валоризује 

 
Ако тениском  судији у току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање, сматра се да 
је испунио услове из става 2. овог члана.  
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Тениски судија који у току важења дозволе за рад стекне или задржи статус судија 
међународног ранга, у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака, 
испуњава услове из става 2. овог члана.  

Тениски судија који од раније (пре усвајања овог Правилника) поседује неку од лиценци 
издату од стране надлежног Судијског Одбора ТСС, обавезан је да у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу овог Правилника ТСС поднесе захтев за издавање одговарајуће дозволе 
за рад, без обзира на временски период за који му је стара „лиценца“ издата.  
На све имаоце старих „лиценци“ примењују се сва правила и обавезе из овог Правилника.  

Члан 10. 

ВРСТЕ ЛИЦЕНЦИ 

Овим Правилником су за тениске судије ,  предвиђене 3 врсте (3 нивоа) дозволе за рад (Лиценце) 
које су у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања: 
 
-Међународни спортски судија – ПРО лиценца ТСС 

-ПРО ВС1 - за Врховне судије у ниову белог беџа 

 -ПРО ВС2 – за Врховне судије у нивоу сребрног/златног беџа 

-ПРО ГС1 - за Главне судије у нивоу белог беџа 

-ПРО ГС2 – за Главне судије у нивоу бронзаног/сребрни/златни беџа 

-ПРО Шеф – за судије који имају лиценцу као Шефови судија 

-Национални спортски судија – А лиценца ТСС 
-Спортски судија – Б лиценца ТСС 
 
Судијски одбор ТСС прихвата лиценце издате од стране Међународне тениске федерације (ИТФ) 

као и лиценце признате од стране ИТФ/АТП/WТА а у складу са програмом “Joint sertification 

programme”.  

 

Судије са овим лиценцама а то су: 

• White badge (Referee, Chair Umpire, Chief) 

• Bronze badge chair umpire 

• Silver badge (Referee, Chair Umpire, Cheif) 

• Gold badge (Referee, Chair Umpire, Chief 

Имају аутоматски и ПРО лиценцу Тениског савеза Србије док су у поседу неких од наведених 

лиценци. 

За стицање сваке од лиценци неопходно је испунити опште и посебне услове прописане овим 
Правилником.  
 
Врстом (нивоом) лиценце регулише се врста послова које може да обавља лице ангажовано у 
области тениса.  
 
Самоиницијативно обављање послова у организацијама/тениским клубовима на територији 

Републике Србије, без поседовања одговарајуће лиценце, аутоматски суспендује лице без лиценце 

из започетих послова и захтева покретање поступка пред дисцилинским органом ТСС и пријаву 

надлежном органу за стручни надзор и инспекцијске послове ресорног Министарства. 
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Члан 11. 

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРО ЛИЦЕНЦЕ 

За стицање ПРО судијске лиценце у области тениса на територији Републике Србије, неопходно 
је да кандидат испуњава следеће услове (напомена, ово су услови за подршку апликације 
Међународној тениској федерацији): 
 
Пре свих услова спортски стручњак/кандидат мора да испуни: 

за звање међународни спортски судија - завршено најмање средње образовање у трогодишњем 

трајању и завршен програм оспособљавања III нивоа или завршено најмање средње образовање и 

оспособљеност коју прописује надлежни међународни спортски савез или надлежно међународно 

стручно (судијско) удружење. 

 
ПРО ВС: 
за ниво белог беџа (класификација Међународне тениске федерације) ПРО ВС1: 
-да је у добрим односима са Тениским савезом Србије 

-да поседују А лиценцу за суђење коју додељује ТСС и коју кандидат поседује минимум две године 

без прекида које претходе апликацији за ПРО ВС1 лиценцу 

-50 мечева као судија у столици на професионалним турнирима у претходне две године од дана 

слања апликације према СО ТСС 

-довољно искуства у раду као Асистент Врховног судије на међународним такмичењима 

-позитивна оцена о свеукупном раду дата од стране СО ТСС 

-да није био исложен дисциплинским санкцијама органа ТСС две године које претходе дану 

апликације Међународној тениској федерацији. Овај став односи се на временске суспензије. 

-да постоји основана потреба за судијом тог нивоа 

-све остале информације које могу бити од значаја 

За ниво сребрног беџа (класификација Међународне тениске федерације) ПРО ВС2: 

-да је у добрим односима са Тениским савезом Србије 

-да поседују ПРО ВС1 лиценцу за суђење коју додељује ТСС и коју кандидат поседује минимум три 

године без прекида које претходе апликацији за ПРО ВС2 лиценцу 

-200 мечева као судија у столици на професионалним турнирима у претходне две године од дана 

слања апликације према СО ТСС 

-довољно искуства у раду као Врховни судија на међународним тениским такмичењима 

-да је кандидат изузетних стручних и моралних квалитета 

-да није био исложен дисциплинским санкцијама органа ТСС три године које претходе дану 

апликације Међународној тениској федерацији. Овај став односи се на временске суспензије. 

-позитивна оцена о свеукупном раду дата од стране СО ТСС 

-да постоји основана потреба за судијом тог нивоа 

-све остале информаицје које могу бити од значаја 

ПРО ГС: 

За ниво белог беџа (класификација Међународне тениске федереације) ПРО ГС1: 

-да је у добрим односима са Тениским савезом Србије 

-да поседују А лиценцу за суђење коју додељује ТСС и коју кандидат поседује минимум две године 

без прекида које претходе апликацији за ПРО ГС лиценцу, или да поседује Б лиценцу минимум 4 

године без прекида које претходе апликацији за ПРО ГС лиценцу 

-80 мечева као судија у столици на професионалним турнирима у претходне две године од дана 

слања апликације према СО ТСС у својству додатног главног судије 

-да поседује задовољавајуће оцене од стране Супервизора Међународних турнира (више се вреднују 
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евалуације са професионалних турнира) 

-да није био исложен дисциплинским санкцијама органа ТСС две године које претходе дану 

апликације Међународној тениској федерацији. Овај став односи се на временске суспензије. 

-позитивна оцена о свеукупном раду дата од стране СО ТСС 

-да постоји основана потреба за судијом тог нивоа 

-све остале информације које могу бити од значаја 

За ниво бронзаног беџа (кладификација Међународне тениске федерације) ПРО ГС2: 

-да је у добрим односима са Тениским савезом Србије 

-да поседују ПРО ГС1 лиценцу за суђење коју додељује ТСС и коју кандидат поседује минимум две 

године без прекида које претходе апликацији за ПРО ГС лиценцу 

-160 мечева као судија у столици на професионалним турнирима у претходне две године од дана 

слања апликације према СО ТСС у својству додатног главног судије 

-да поседује задовољавајуће оцене од стране Супервизора Међународних турнира (више се вреднују 

евалуације са професионалних турнира) 

-да није био исложен дисциплинским санкцијама органа ТСС три године које претходе дану 

апликације Међународној тениској федерацији. Овај став односи се на временске суспензије. 

-позитивна оцена о свеукупном раду дата од стране СО ТСС 

-да постоји основана потреба за судијом тог нивоа 

-све остале информације које могу бити од значаја 

ПРО ШЕФ: 

-да је у добрим односима са Тениским савезом Србије 

-да поседују ПРО ГС1 лиценцу за суђење коју додељује ТСС и коју кандидат поседује минимум две 

године без прекида које претходе апликацији за ПРО ШЕФ лиценцу 

-довољно искуства у раду на међународним такмичењима која укључују и линијске судије 

-позитивна оцена о свеукупном раду дата од стране СО ТСС 

-да постоји основана потреба за судијом тог нивоа 

-све остале информације које могу бити од значаја 

Члан 12. 

ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ МОГУ ОБАВЉАТИ СА ПРО ЛИЦЕНЦОМ 

Важећа ПРО лиценца судији омогућава да у сарадњи са ТСС и под његовим надзором, на 

територији Републике Србије, врши делатност спортског суђења на свим турнирима како 

аматерским тако и професионалним а у складу са дезигнацијама надлежних органа Судијског 

Одбора ТСС. 

Члан 13. 

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ А ЛИЦЕНЦЕ 

За стицање А судијске лиценце у области тениса на територији Републике Србије, неопходно је 
да кандидат испуњава следеће услове: 
 
за звање национални спортски судија - завршено најмање средње образовање и завршен програм 

оспособљавања II нивоа или најмање средње образовање и десет година активног судијског стажа у 

одговарајућој грани спорта; 

Судијски Одбор Тениског савеза Србије је надлежан за одређивање којим кандидатима ће бити 

дозвољено да полажу за А лиценцу уколико кандидати искажу жељу да то ураде пре истека рока 

прописаног Законом уз поштовање следећих услова: 



СУДИЈСКИ ОДБОР ТСС (...наш ауторитет, то је наше знање...) Страна 13 
 

-кандидат мора бити у добрим односима са Тениским савезом Србије 

-канидидат мора имати минимум две године искуства са Б лиценцом без прекида које претходе 

пријави за А лиценцу 

-кандидат мора имати, по мишљењу Судијског Одбора ТСС, задовољавајуће оцене свог рада као 

тениског судије 

-треба да постоји основана потреба, по оцени Судијског Одбора ТСС, за судијом тог ранга 

-Судијски одбор ТСС ће узети у обзир и све остале информације које може да прибави о кандидату 

Члан 14. 

ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ МОГУ ОБАВЉАТИ СА А ЛИЦЕНЦОМ 

Важећа А лиценца судији омогућава да у сарадњи са ТСС и под његовим надзором, на територији 

Републике Србије, врши делатност спортског суђења у својству Врховног судије на свим турнирима 

који се бодују за ранг листу ТСС, да врши делатност линијског судије на професионалним 

такмичењима, да врши делатност главног судије на непрофесионланим такмичењима и изузетно да 

врши делатност додатног главног судије на одређеним професионалним такмичењима а у складу са 

дезигнацијама надлежног органа Судијског Одбора ТСС. 

Члан 15. 

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ Б ЛИЦЕНЦЕ 

За стицање Б судијске лиценце у области тениса на територији Републике Србије, неопходно је 
да кандидат испуњава следеће услове: 
 
за звање судија - завршено најмање средње образовање и завршен програм одговарајућег 

оспособљавања I нивоа или завршено најмање средње образовање и пет година активног судијског 

стажа у одговарајућој грани спорта; 

Члан 16. 

ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ МОГУ ОБАВЉАТИ СА Б ЛИЦЕНЦОМ 

Важећа Б лиценца судији омогућава да у сарадњи са ТСС и под његовим надзором, на територији 

Републике Србије, врши делатност спортског суђења у својству Врховног судије на појединим 

турнирима који се бодују за ранг листу ТСС, изузетно да врши делатност линијског судије на 

професионалним такмичењима, изузетно да врши делатност главног судије на непрофесионланим 

такмичењима и изузетно да врши делатност додатног главног судије на одређеним 

професионалним такмичењима а у складу са дезигнацијама надлежних органа Судијског Одбора 

ТСС. 

Члан 17. 

ПОСТУПАК ЛИЦЕНЦИРАЊА ТЕНИСКИХ СУДИЈА 

Поступак лиценцирања, надлежности и рад Комисије за лиценцирање 

 
Поступак лиценцирања спроводи Комисија за лиценцирање Судијског Одбора ТСС коју именује 
Управни одбор ТСС. Поступак лиценцирања се спроводи на основу поднете документације.  
 
Комисију за лиценцирање сачињавају три члана и то:  
 
-Председник Судијског одбора ТСС, који је уједно и председник Комисије  

-Председник Комисије за едукацију Судијског одбора ТСС, у случају да је иста особа као и 

Председник Судијског Одбора онда особа коју одреди Судијски Одбор уз обавезне услове:  
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-да је у питању особа са вишегодишњим искуством (у поседу ПРО ВС2 и/или ПРО ГС2 лиценце) у 

раду као судија на свим нивоима,  

-да је у питању особа са неоспорним моралним и стручним квалитетима 

-са позитивним мишљењем Међународне тениске федерације да се може бавити обуком судија на 

националном нивоу 

-Представник акредитоване високошколске установе са којом ТСС има закључен уговор о стручној 

сарадњи, а који је изабран у наставничко звање из области спорта и физичког васпитања 

Техничке послове Комисије за лиценцирање обавља секретар Комисије кога именује Судијски 
одбор.  
 
Секретар Комисије: прикупља документацију, води записник на седницама Комисије, води 
евиденцију о одлукама Комисије (издатим лиценцама и одбијеним захтевима) и обавештава 
кандидате о одлукама Комисије. 
Особе које стекну лиценцу за рад по први пут обавезни су да минимум три пута по добијању 
лиценце обављају послове које им лиценца омогућава као АСИСТЕНТИ ПРАКТИКАНТИ и тек 
по основу добијања позитивног мишљења Врховних судија турнира на којима су вршили праксу 
моћи ће самостално да воде тениске турнире. Као минимум који су обавезни да одраде у току 
праксе су три жреба, три распореда за прво коло такмичења као и рад током три прва кола на три 
турнира. 

ЧЛАН 18. 

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СУДИЈА 

Комплетна документација у поступку лиценцирања судија мора да садржи следеће: 

- Захтев за издавање лиценце попуњен на прописаном обрасцу;  

- Кратку биографију (CV);  

- Две фотографије (као за личну карту или пасош);  

- Доказ о измирењу трошкова поступка лиценцирања који се уплаћују на рачун ТСС (уплатница 

или извод из банке);  

- Доказ о стеченом степену образовања или стручне оспособњености (оверена Диплома или 

Уверење);  

- Друге потребне доказе прописане овим Правилником, у зависности од врсте лиценце која се 

тражи.  

Комплетну документацију прописану овим Правилником кандидат доставља канцеларији ТСС, која 

се предаје секретару Комисије за лиценцирање. 

ЧЛАН 19. 

ПОСТУПАК ЛИЦЕНЦИРАЊА И ПРАВО ЖАЛБЕ НА ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ 

Поступак издавања Лиценце (дозволе за рад) тениским судијама, изузев ПРО лиценци које се 

издају аутоматски након испуњења услова прописаних од стране Међународне тениске федерације, 

спроводи се на следећи начин:  

1. Заинтересовани  стручњак свој захтев за лиценцирање са прописаном документацијом доставља 

канцеларији ТСС;  
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2. Документацију прегледају и анализирају чланови Комисије за лиценцирање у складу са 

стандардима прописаним овим Правилником. Уколико документација није комплетна, Комисија за 

лиценцирање о томе обавештава подносиоца захтева и налаже му да је комплетира у разумном 

року. Уколико ни тада документације не буде комплетна, захтев се аутоматски одбацује.  

3. Комисија за лиценцирање разматра искључиво комплетну документацију и у року од 15 дана, 

рачунајући од дана када је документација евидентирана као комплетна, подносиоца захтева 

обавештава о својој одлуци.  

4. ТСС подносиоцу захтева, који је позитивно решен, издаје дозволу за рад (лиценцу) потписану од 

стране овлашћеног лица. У случају када је захтев одбијен, Комисија за лиценцирање о томе 

обавештава подносиоца, образлаже разлог за неиздавање Лиценце и даје поуку о правном леку.  

На одлуку Комисије за лиценцирање ,кандидат који није добио дозволу за рад, има право жалбе 

Управном одбору  и то у року од 8 дана од дана пријема одлуке. Управни одбор  може да одбије 

или усвоји жалбу. Уколико Управни одбор  усвоји жалбу, наложиће Комисији за лиценцирање  да 

преиспита своју одлуку.  

У случају да Комисија за лиценцирање  поново донесе одлуку да подносилац захтева за 

лиценцирање не испуњава услове прописане за добијање лиценце, подносилац захтева за 

лиценцирање има право жалбе Управном одбору  и то у року од 8 дана од дана пријема одлуке. 

Одлука Управног одбора у поновљеном поступку је коначна. 

ЧЛАН 20. 

ИЗГЛЕД И САДРЖАЈ ОБРАСЦА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ТЕНИСКИХ СУДИЈА 

Дозвола за рад (Лиценца) се тениском судији издаје на обрасцу димензија 95 x 65 милиметара. 

Штампа се на 200-грамском картону и налази се у пластифицираном заштитном омоту. Различити 

нивои лиценци  тениских судија штампају се  словима различитих боја и на различито тонираним 

подлогама и то:  

- ПРО лиценца - Црвена подлога са црним словима  

- А лиценца - Плава подлога са црним словима  

- Б лиценца - Бела подлога са црним словима  

Дозвола за рад тениском судији обавезно садржи:  

• Назив “ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ“,  и визуелни лого ТСС,  

• Име и презиме спортског стручњака,  

• Редни број дозволе за рад,  

• Датум издавања,  

• Рок важности,  

• Место за фотографију спортског стручњака,  

• Специфичност лиценце  

• Печат ТСС,  
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Члан 21. 

ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ 

Управни одбор утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе за рад, уз претходну сагласност 

Министарства надлежног за спорт.  

Трошкове лиценцирања сноси кандидат за лиценцу. 

ЧЛАН 22. 

ТРОШКОВИ ЛИЦЕНЦИРАЊА 

Трошкове лиценцирања, стручног образовања, оспособљавања и усавршавања плаћају директно 

заинтересовани појединци, а у посебним случајевима трећа лица (спонзори, донатори и сл) у 

складу са Законом.  
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3. ПРЕСТАНАК  ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ 

Члан 1. 

ВАЖНОСТ И ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

Дозвола за рад (Лиценца) аутоматски престаје да важи на дан истека периода на који је издата 

уколико нису успуњени услови за њено продужење.  

ПРО лиценце важе до тренутка док Међународна инстанца писаним путем не обавести ТСС о 

престанку важења неке од својих лиценци које издаје а које су ближе описану у Члану 10 Главе 2 

овог Правилника. 

Након престанка важења ПРО лиценце, тениски судија има право да упути молбу Комисији за 

лиценцирање да му се изда потребна лиценца у складу са Номенклатуром спортских звања. 

Тениски судија је у обавези да од Комисије за лиценцирање затражи продужење исте или издавање 

друге лиценце уколико сматра да је испунио све неопходне услове.  

 

Уколико тениски судија две године не обавља послове и делатности за које му је издата лиценца 

аутоматски је трајно губи и уколико жели поново да суди мора да прође целокупан систем 

школовања.  

Одредба из претходног става важи за лиценце: 

-А 

-Б 

Уколико Комисија за лиценцирање у року од 60 дана не реши благовремено поднети захтев, 

односно својом неажурношћу прекорачи рок до којег је важила претходна лиценца,  стручњак има 

право да и даље обавља послове које му је омогућавала истекла лиценца, све до тренутка 

обнављања старе или издавања нове лиценце.  

ЧЛАН 2. 

ТРАЈНО ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

Надлежни орган, Комисија за лиценцирање тениских судија, трајно одузима дозволу за рад 

(Лиценцу) тениском судији, и то: 

 

1) ако престане да испуњава услове за издавање дозволе за рад прописане овим правилником;  

2) ако обавља стручни рад за коју му није издата дозвола за рад;  

3) ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом и спортским правилима 

надлежног националног спортског савеза;  

4) ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране вршења позива, 

делатности и дужности у области спорта, док трају правне последице осуде;  

5) ако му је у складу са Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије, изречена мера 

трајне забране обављања функција у области спорта због повреде антидопинг правила или за онај 

временски период за који му је изречена мера забране обављања функција у области спорта због 

повреде антидопинг правила;  

6) ако се накнадно утврди да је поднео неистиниту или кривотворену документацију на основу које 

му је издата лиценца;  

7) ако у периоду трајања лиценце изгуби услове неопходне за поседовање издате лиценце;  

8) у случају тешке повреде правила тениске игре а на основу Правилника Тениског савеза Србије 

и/или Правила тениса у издању ИТФ (Интернатионал теннис Федератион Рулес оф теннис) 

9) у случају неоправданог одсуства са два и више турнира на који је судија дезигниран у току једне 
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турнирске године 

10) у случају неоправданог одсуства са семинара за обнављање лиценце 

11) у случају да судија намерно или ненамерно доведе у опасност интегритет такмичења и/или 

тениса као спорта 

12) у случају да се докаже да је судија учествовао у намештању тениских мечева или турнирског 

жреба у циљу стицања било какве материјалне или нематеријалне користи 

13) у случају да се докаже да је судија учествовао у клађењу на тениске мечеве 

14) Рад на турнирима у Републици Србији али и у иностранству мимо важећих судијских 

ценовника 

15) У случају да тениски судија грубо прекрши одредбе “Code for officials” који издаје Међународна 

тениска федерација 

16) ако својим активностима нарушава углед ТСС,  и служи се нечасним и недозвољеним 

средствима нарушавајући радну етику и правила и процедуре тениског суђења 

Надлежни орган је Комисија за лиценцирање а на предлог Врховног ревизора суђења ТСС 

Тениски судија  коме је трајно одузета дозвола за рад у складу са ставом 1. овог члана,  мора у року 

од осам дана од дана пријема одлуке о одузимању дозволе за рад (Лиценце),  да је врати у седиште 

ТСС,  како би иста била поништена.  

На све лиценциране судије у Србији у смислу радне етике и прописаних процедура, важе одредбе и 

следећих Правилника: 

-DUTIES AND PROCEDURES (издање ИТФ/WТА/АТП) 

-TENNIS INTEGRITY UNIT - одредбе и упутства 

-CODE FOR OFFICIALS  

ЧЛАН 3. 

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

Надлежни орган ТСС привремено суспендује дозволу за рад (Лиценцу) тениском судији, и то: 

Лиценца за рад може бити суспендована на одређени временски рок или може бити снижена на 

основу одлуке Врховног Ревизора суђења. 

Врховни Ревизор суђења мора бити члан Судијског одбора и одлуке доноси сам. 

Жалба на одлуке Врховног ревизора суђења може бити поднета Судијском одбору ТСС 

 

Поступак утврђивања стручно-етичке одговорности судија, за случај повреде одредаба овог као и 

свих осталих Правилника ТСС/и свих осталих међунардних Правилника који се бави облашћу 

судијске етике, добрих спортских обичаја , као и правила струке тениског судије покреће се на 

образложен приговор, организатора турнира на коме је дошло до наводне повреде, као и 

заинтересованих страна ( тениских клубова, играча или њихових тренера односно пратилаца, 

члана Судијског одбора, лиценцираног тениског судије...). 

 

Рок за покретање поступка пред Врховним ревизором суђења је 20 (двадесет) радних дана, од када 

су овлашћени предлагачи сазнали за учињену повреду, а најкасније 45 (четрдесет и пет) радних 

дана од када је повреда почињена. 

 

О приговору овлашћених лица, у првом степену одлучује Врховни ревизор суђења кога бира 

Судијски одбор. 
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У поступку по жалби на одлуку Врховног ревизора суђења, одлуку доноси Дисциплински судија 

ТСС. Рок за жалбу по одлуци Врховног ревизора је 3 дана од дана достављања првостепене одлуке 

заинтересованим лицима. 

 

Повреде судијске етике и правила судијског рада су:  

1) Слање апликација за турнире у инсотранству на начин који није дозвољен одредбама овог 

Правилника 

2) Конзумирање алкохола и дрога за време турнирског дана или минимум 12 часова пре почетка 

турнирског дана или меча 

3) Изношење лажних или нетачних тврдњи и навода у вези играча и тренера, организатора 

турнира, колега судија 

4) Слање непотпуних извештаја Врховних судија, намерно прикривање инцидената који су се 

догодили на турниру 

5) Примање новца од играча, родитеља, тренера и осталих, по било ком основу (дозвољено је само 

примање надокнаде за суђење и путних трошкова од стране директора турнира)  

6) Интимни односи са играчима током, након и пре турнира 

7) Непрофесионалан однос према играчима, њиховим пратиоцима, организаторима турнира, 

спонзорима, колегама  

8) Намерно и злонамерно давање нетачних информација о колегама, турниру, такмичењу у целини 

9) Намерно кршење одредби из Правилника о такмичењима ТСС и регионалних Правилника у 

циљу фаворизовања играча или у циљу помоци организаторима турнира  

10) Непријављивање потенцијалног конфликта интереса у писаној форми СО ТСС пре добијања 

турнира  

11) Материјалне грешке Врховних судија (ненамерне) проистекле из незнања за време трајања 

турнира  

12) Самоницијативна размена турнира између судија без претходно обавезне консултације са 

администратором суђења 

13) Договарање са организаторима турнира о предстојећим турнирима (неколегијалност)  

14) Недолазак или кашњење на турнир 

15) Закаснело слање резултата које је директно утицало на објављивање ранг листе ТСС и 

регионалних ранг листа 

16) У случају да тениски судија прекрши одредбе “Code for officials” који издаје Међународна 

тениска федерација 

17) Сви остали прекршаји који по оцени Врховног Ревизора представљају повреду судијске етике. 

 

За учињене повреде могу бити изречене следеће санкције од стране Врховног ревизора суђења:  

• Опомена 

• Суспензија лиценце до 30 дана 

• Суспензија лиценце до 60 дана 

• Суспензија лиценце до 180 дана 

• Суспензија лиценце до годину дана 

 

На све лиценциране судије у Србији у смислу радне етике и прописаних процедура, важе одредбе и 

следећих Правилника: 

-DUTIES AND PROCEDURES (издање ITF/WТА/АTP) 

-TENNIS INTEGRITY UNIT - одредбе и упутства 

-CODE FOR OFFICIALS – издање Међународне тениске федерације 
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4. ПРАВО ЛИЦЕНЦИРАНИХ ТЕНИСКИХ СУДИЈА 

НА РАД У ИНОСТРАНСТВУ 

Члан 1. 

АПЛИКАЦИЈЕ 

Судијски Одбор ТСС, је једина инстанца надлежна за одлучивање о апликацијама и слању судија на 

међународне турнире у иностранство, који би тамо радили у својству линијског судије или судије у 

столици, уколико те конкретне апликације захтевају оверу или потпис представника Одбора 

односно националног Савеза. 

 

Потписник је увек Председник Одбора или особа коју он за то писаним путем овласти а која мора 

бити члан Одбора или особа која је одлуком Одбора номинована Међународној Тениској 

Федерацији као други контакт у националном савезу. 

Овлашћење се издаје у случајевима да Председник Одбора физички није у могућности да изврши 

оверу апликације. 

 

Приликом слања апликација на увид Одбору судија апликант мора доставити оригиналну 

апликацију у писаној или електронској форми. 

О апликацијама за турнире који не прописују оверу од стране националног Савеза или Одбора, 

судија апликант мора извшити консултацију са Администратором суђења како би од истог добио 

писану потврду да није планиран да суди на националним турнирима у време одржавања турнира 

који пријављује.  

 

Уколико је судија апликант,минимум 45 дана пре почетка турнира А или Прве категорије, 

прихватио дезигнацију за поменути турнир а онда исти отказао како би апликовао на било који 

турнир он подлеже дисциплинској одговорности и то није дозвољено. 

Судија апликант може отказати већ прихваћену дезигнацију за турнире Б, ТРЕЋЕ или ЧЕТВРТЕ 

категорије најкасније 20 пре Календараског почетка турнира како би апликовао за турнир у тој 

турнирској недељи. 

Уколико судија апликант добије потврду од Администратора суђења да нема преузетих обавеза у 

том периоду судија може апликовати за турнир. 

Потврда Администратора суђења мора бити у писаном или електронском облику и судија је мора 

проследити Одбору као информацију. 

ЧЛАН 2. 

ПРАВО АПЛИКОВАЊА 

Тениске судије са лиценцама: 

ПРО ВС 1 

ПРО ГС 1 

Треба да траже дозволу надлежног органа али и немају право да због рада у иностранству врате већ 

прихваћену дезигнацију у Републици Србији за турнире „А“ категорије 

-Судије са А лиценцом морају тражити дозволу надлежног органа у складу са Чланом 1 ове главе, за 

турнире који то прописују. 

-Судије са Б лиценцом морају пре апликовања обавезне су да добију дозволу надлежног органа 

ТСС без обзира на тип турнира.  
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Захтев за дозволу/потпис апликације шаље се Секретару Судијског Одбора ТСС. 

Судије (ПРО, А лиценца) које су директно позване од стране представника неке од Федерација: 

• ITF 

• АTP 

• WТА 

• Страна национална федерација 

И које то на писани начин докажу немају обавезу тражења дозволе Одбора али су дужни да Одбор 

о томе информишу одмах по добијању таквог позива осим у случају да је поменути судија већ 

одређен да суди турнир/такмичење А категорије у Србији када не може прихватити поменуит 

позив. 

Судије са лиценцама: 

ПРО ВС2 

ПРО ГС2 

Нису обавезни да следе одредбе ове главе Правилника али немају право да својим понашањем 

угрозе регуларно одвијање такмичења у Републици Србији 

 

Судије, без обзира на врсту лиценце немају право уговарања судијских размена, већ такву одлуку 

може донети једино Судијски Одбор ТСС. 

У свим горе описаним случајевима, уколико Судијски Одбор ТСС мора да донесе одлуку, рок за 

доношење исте је три радна дана.  

Уколико након тог периода Одбор није донео одлуку судија апликант може да сматра да је Одбор 

одобрио апликацију. 

 

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 1. 

ВАЖЕЊЕ СТАРИХ СУДИЈСКИХ ЛИЦЕНЦИ 

Судијске лиценце различитих категорија (нивоа) које је раније издао Судисјки Одбор ТСС, а које су 

у претходној пракси третиране као „лиценце“, важе као дозволе за рад (лиценце) у смислу овог 

Правилника у периоду од годину  дана ступања на снагу овог Правилника.  

Под старим судијским лиценцама подразумевају се све лиценце које су као нове издате од 

01.01.2008. године као и претходно важеће лиценце које без прекида трају од раније до дана 

објављивања овог Правилника. 

Током прелазног периода ближе одређеног у ставу 1 овог члана, тениске судије које желе да 

наставе рад након прелазног перидоа имају обавезу да, према процедури прописаној овим 

Правилником, поднесу захтев за издавање дозволе за рад (Лиценце) усклађене са Законом о спорту 

РС, Правилником о номенклатури спортских занимања и звања у Републици Србији и овим 

Правилником.  

У смислу наведеног након истека прелазног периода, односно након истека рока од годину дана од 

дана ступања на снагу овог Правилника, право на рад ће имати само оне тениске судије које су 

прибавили адекваткне лиценце у складу са одредбама овог Правилника. 
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ЧЛАН 2. 

ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ 

Због превазилажења несклада између праксе која је важила пре доношења овог Правилника и 

актуелног стања у тенису Републике Србије, одређује се Прелазни период. За све одредбе овог 

Правилника прелазни период траје једну годину од дана његовог ступања на снагу.  

 Све спорне ситуације током прелазног периода решаваће Управни одбор ТСС, на основу 

мишљења Комисије за лиценцирање.  

ЧЛАН 3. 

СТУПАЊЕ ПРАВИЛНИКА НА СНАГУ 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли и сајту ТСС.  

Његовим ступањем на снагу престају да важе сви ранији акти којима је била регулисана ова 

материја. 

 


