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На основу чланова 40. и 41. Статута Тениског савеза Републике Српске, као 

и на основу пријелога Судијске комисије ТСРС-а, Стручни одбор ТСРС-а на својој 

сједници од 20.07.2012. године доноси  

 

Правилник за лиценцирање и дисциплински правилник Судијске комисије 

ТСРС. 

 

Члан 1. 

Судијска комисија прописује правила и услове за добијање судијских 

лиценци у РС. 

Судијска комисија прави програм школовања, односно програм 

додјељивања лиценци (одређује услове за добијање веће лиценце, односно услове 

за пријављивање за ИТФ школе). 

 

Члан 2. 

Судијска комисија ТСРС подразумијева сљедеће лиценце: 

 судије са међународном лиценцом - искључиво судије у столици 

 ITF level II - white badge 

 ITF level III – ITF, ATP, WTA international chair umpire - bronze badge, 

silver badge, gold badge. 

 А лиценца - врховне судије за суђење на свим појединачним и екипним 

такмичењима из календара ТСРС (+ Level I ) 

 Б лиценца – врховне судије за суђење на такмичењима на турнирима IВ 

категорије (судијски одбор задржава дискреционо право да судије са Б 

лиценцом делегира на турнире III кат.) (+Level I) 

 Ц лиценца - судије са Level I сертификатом. 

 

Члан 3. 

Активне врховне судије су обавезне да присуствују годишњим састанцима 

које организује судијска комисија, односно да присуствују тестовима за обнављање 

знања које распише судијска комисија, као и да плате годишњу чланарину 

Удружењу тениских судија у висини од 10 КМ по одсуђеном турниру. Такође, 

активне судије у столици треба да плате чланарину УТСРС у износу од 20 КМ по 

одсуђеном турниру. 

 



 3

 

 

Члан 4. 

Приликом одређивања лиценци у обзир се узима сљедеће: 

 досадашње искуство у раду, 

 рад на турнирима у претходној години, 

 постовање кодекса понашања судија ТСРС, 

 показано знање на тестовима провере знања. 

 

Да би судија задржао лиценцу треба: 

 да присуствује годишњим састанцима, 

 да покаже задовољавајуће знање на тестовима за ресертификацију, 

 да има позитивне оцјене судијског одбора (ревизија суђења). 

 

Члан 5. 

Судијска комисија ће по потреби организовати курсеве за добијање Б 

лиценце. 

Судијска комисија ће прописати услове за пријављивање на курсеве. 

 

Члан 6. 

Да би судија стекао право за захтјевање А лиценце треба да има : 

 искуство рада на турнирима IV (III) кататегорије, од најмање пет (5) 

година, 

 позитивне оцјене судијског одбора, 

 позитивно знање на тестовима за ресертификацију. 

 

 

Члан 7. 

Судијска комисија доноси одлуке о слању кандидата у IТФ школе. Предност 

имају националне судије које имају А лиценцу (+ Level 1). 

 

Члан 8. 

Судијска лиценца може бити трајно, привремено одузета или суспендована 

по одлуци судијске комисије у случају: 

 тешке повреде правила тениске игре, а на основу правилника о 

такмичењу ТСРС, 
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 у случају неоправданог одсуства са турнира на којем је судија 

делегиран, 

 у случају неоправданог одсуства са годишњих састанака и 

ресертификујуцих тестирања. 

 

ДИСКРЕЦИОНО ПРАВО СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ ТСРС 

 

У циљу тражења најбољег рјешења за добробит тениса и такмичења 

Судијска комисија задржава дискреционо право у следећим ситуацијама:  

 да судије са Б лиценцом стичу право сталног рада на турнирима треће 

категорије, након три (3) године рада на турнирима четврте (4) 

категорије и позитивне оцјене судијског одбора (по потреби и процјени 

судијског одбора могу добити да суде и трећу (3) категорију, унутар 

прве три године од добијања лиценце),  

 промјене услова за добијање или губљење постојеће лиценце, 

 одлучивања по питањима повреде судијске етике, 

 промјене делегираних судија за одређене турнире, 

 промјене редосљеда кандидата за међународне IТФ школе. 

 

 

СУДИЈСКА ЕТIКА - ПОВРЕДЕ ЕТИКЕ И ДИСЦIПЛИНЕ 

 

1. Конзумирање алкохола за вријеме трајања такмичења. 

2. Примање новца од такмичара, родитеља, тренера. 

3. Непрофесионални однос према играцима, родитељима, тренерима, 

организаторима турнира, спонзорима и другим судијама. 

4. Лажирање жријеба (доказано). 

5. Давање нетачних информација.    

6. Намјерно кршење правилника о такмичењима ТСРС у циљу помоћи 

организатору такмичења. 

7. Клађење на тениске мечеве. 

8. Материјалне грешке врховног судије (ненамјерне) за вријеме трајања 

такмичења, као резултат незнања. 

9. Размјене дезигнираних турнира без знања судијског одбора. 

10. Договарање са организаторима турнира о предстојећим турнирима без 

знања судијске комисије (неколегијалност). 

11. Не долазак на турнир без објашњења. 
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12. Закашњело слање резултата које је утјецало на објављивање ранг листи. 

 

 

СТРУЧНО – ЕТИЧКА  ОДГОВОРНОСТ  ТЕНИСКИХ СУДИЈА 

 

Поступак одговорности судија за случај повреде стручно-етичког 

правилника провјерава и доноси одлуке судијска комисија као првостепена 

комисија, а као другостепена комисија Стручни одбор ТСРС чија је одлука 

коначна. 

Поступак се покреће на приговор организатора турнира, такмицара, тренера 

итд. Рок за пријаву је 7-15 дана, од дана када се сазнало за прекршај. 

За први учињени прекршај могу се изрећи следеће казне зависни од тежине 

прекршаја: 

 опомена, 

 суспензија од мјесец дана или једног (1) турнира, 

 суспензија од два мјесеца или два (2) турнира, 

 суспензија од 6-12 мјесеци. 

 

За други уцињени прекршај: 

 суспензија од два мјесеца или два (2) и више турнира, 

 суспензија од 6-12 мјесеци. 

 

Сваки сљедећи прекршај трајну суспензију и губљење лиценце. 

На рад судијске комисије могуће се жалити Стручном одбору ТСРС.  

     

 

  

Бања Лука, 20.07.2012. године     Предсједник СО 

         Митја Тањга 

 

 


