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Број: 35/2019

На основу члана 38, став 1, тачка 29 Статута Удружења одбојкашких судија Србије(у даљем
тексту: УОСС), као и члана 6 б Пословника о раду Председништва УОСС, Председништво УОСС је, на
електронској седници одржаној 24. августа 2019. године, донело

ПРАВИЛНИК
О ФОРМИРАЊУ ГРУПА СУДИЈА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим Правилником уређују се услови формирања група судија за такмичења у организацији
Одбојкашког савеза Србије( у даљем тексту: ОСС), поступак утврђивања група, услови које судије
морају испунити за сваку поједину групу судија, рангирање судија, искључивање судија из групе судија
и мировање судија.
Члан 2
Такмичење у области одбојкашког спорта организује и води Одбојкашки савез Србије(у даљем
тексту: ОСС).
Такмичење се одвија према одговарајућем правилнику о такмичењу који доноси надлежни
орган ОСС.
УОСС је члан ОСС. Судије УОСС ће учествовати у спровођењу и организовању такмичења.
II ОПШТИ УСЛОВИ И ГРУПЕ СУДИЈА
Члан 3
Првенствене утакмице и утакмице Купа Србије и друга такмичења у организацији ОСС могу
судити само судије чланови УОСС које се налазе у одговарајућим групама судија.
Члан 4
Председништво УОСС, у сарадњи са Комисијом за контролу и унапређење суђења УОСС (у
даљем тексту и: Комисија), пре почетка такмичења, својом одлуком утврђује састав и број судија у
свакој групи судија од Групе I до Групе V, у складу са потребама такмичења, тако да је Група I највиша
група судија у хијерархији група судија, а Група V најнижа група у хијерархији група судија на
националном нивоу.
Председништво УОСС својом одлуком утврђује и број судија који испадају из једне групе у
нижу групу, односно напредују у вишу групу.
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Председништво УОСС приликом утврђивања група судија неће дискриминисати судије на
основу расе, боје коже, вероисповести и других сличних основа.
Председништво УОСС ће водити рачуна о правичном представљању жена и младих и
перспективних судија у свим групама судија на националном нивоу.
Председништво УОСС ће, приликом доношења одлуке из става 2 овог члана, обавезно
затражити и узети у обзир мишљење Комисије, или другог тела предвиђеног овим Правилником.
Комисија, или друго тело предвиђено овим Правилником је обавезно да своје мишљење, по захтеву
председника УОСС, достави у року од 5 дана од дана подношења захтева.
Председништво УОСС одлуке из става 1 и 2 овог члана може објединити у једну одлуку, коју
доноси пре почетка такмичења, за сваку групу судија посебно.
Члан 5
Судије су, на нивоу Републике Србије и такмичења у организацији ОСС, подељене у пет група:
1. Група I;
2. Група II;
3. Група III;
4. Група IV;
5. Група V.
Став 1 овог члана не прејудицира постојање такмичења и група или листа судија на
регионалним или локалним нивоима.
О листама/групама судија из става 2 овог члана старају се основне или територијалне судијске
организације. Ове листе/групе судија основне/територијалне судијске организације доставиће
Секретару УОСС најкасније пет дана пре почетка такмичења.
Члан 6
Групу I чине судије које имају ранг међународног судије или националног судије.
Групе II могу чинити судије које имају ранг међународног судије или националног судије.
Групу III и IV чине судије које имају ранг националног судије.
Групу V чине судије које имају ранг регионалног или националног судије.
Члан 7
Судијску функцију судија може обављати до краја такмичарске године у којој испуњава
старосни лимит.
Старосни лимит износи:
1. за судије Групе I - 55 година старости за судије са рангом међународног судије, а 50 година
старости за судије са рангом националног судије;
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2. за судије Групе II - 50 година старости за судије са рангом националног судије, а 55 година
старости за судије са рангом међународног судије;
3. за судије Групе III - 45 година;
4. за судије Групе IV - 40 година;
5. за судије Групе V – 38 година.
У истој такмичарској години једно лице не може обављати дужност судије и контролора –
делегата на истом рангу такмичења.
A. Група I
Члан 8
Група I је највиша група одбојкашких судија у Републици Србији. Судије Групе I могу бити
делегирани на утакмице Суперлиге, Прве лиге или њихових еквивалената. Судије Групе I не могу бити
делегирани на утакмице Прве „Б“ лиге или ниже лиге, осим на утакмице завршнице или утакмице
квалификационих турнира или нарочито значајне утакмице или оне за које надлежни Врховни судија
УОСС нађе да је то неопходно и посебно оправдано. Судије Групе II не могу бити делегирани на
утакмице Друге лиге или њеног еквивалента.
У Групу I, сваке такмичарске године, напредује један најбоље рангирани судија из Групе II.
У Групу I може напредовати и више од једног судије, уколико за тим постоји оправдана
потреба. Уколико потреба постоји, напредоваће други најбоље рангирани судија из Групе II и тако
редом. О постојању потребе за напредовање више од једног судије и њеном обиму одлуку доноси
Председништво УОСС уз прибављено претходно мишљење Комисије.
Одлуку о броју судија који ће напредовати из Групе II у Групу I доноси Председништво УОСС
већином гласова од укупног броја чланова Председништва УОСС.
Судија који је по пласману у Групи II остварио право уласка у Групу I то право не може
остварити по истеку календарске године у којој навршава 45 година старости.
Судија који је једном испао из Групе I може поново напредовати у Групу I по истеку једне
такмичарске године од такмичарске године у којој је испао из Групе I.
Најлошије рангирани судија Групе I на крају такмичарске године испада из Групе I и
распоређује се у Групу II за наредну такмичарску годину.
Б. Група II
Члан 9
Судије Групе II могу бити делегирани на утакмице Суперлиге, Прве лиге или њихових
еквивалената. Судије Групе II не могу бити делегирани на утакмице Прве „Б“ лиге или ниже лиге, осим
на утакмице завршнице или утакмице квалификационих турнира или нарочито значајне утакмице или
оне за које надлежни Врховни судија УОСС нађе да је то неопходно и посебно оправдано. Судије Групе
II не могу бити делегирани на утакмице Друге лиге или њеног еквивалента.
У Групу II, сваке такмичарске године, напредују двоје најбоље рангираних судија из Групе III.
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У Групу II може напредовати и више од двоје судија, уколико за тим постоји оправдана
потреба. Уколико потреба постоји, напредоваће и трећи најбоље рангирани судија из Групе II и тако
редом. О постојању потребе за напредовање више од двоје судија и њеном обиму одлуку доноси
Председништво уз прибављено претходно мишљење Комисије за контролу и унапређење суђења.
Одлуку о броју судија који ће напредовати из Групе III у Групу II доноси Председништво УОСС
већином гласова од укупног броја чланова Председништва УОСС.
Судија који први пут напредује у Групу II не може ући у Групу II по истеку календарске године у
којој навршава 40 година старости, и мора имати узастопно најмање две успешно одсуђене
такмичарске године као судија у Групи III.
Судија који други пут напредује у Групу II, пошто је претходно испао из Групе II, може ући у
Групу II уколико има најмање једну успешно одсуђену такмичарску годину у Групи III од како је испао
из Групе II.
О успешности одсуђених такмичарских година своје мишљење даје Комисија. Председништво
УОСС неће, без снажног основа, одступити од мишљења Комисије.
Судија који је и други пут испао из Групе II не може се више наћи у истој нити вишој групи.
Двоје најлошије рангираних судија Групе II на крају такмичарске године испадају из Групе II и
распоређују се у Групу III за наредну такмичарску годину.
В. Група III
Члан 10
Судије Групе III могу бити делегирани на утакмице Прве лиге, Прве „Б“ лиге, или њихових
еквивалената. Судије Групе III не могу бити делегирани на утакмице Друге лиге или ниже лиге, осим на
утакмице завршнице или утакмице квалификационих турнира.
У Групу III, сваке такмичарске године, напредују двоје најбоље рангираних судија из Групе IV.
У Групу III може напредовати и више од двоје судија, уколико за тим постоји оправдана
потреба. Уколико потреба постоји, напредоваће и трећи најбоље рангирани судија из Групе IV и тако
редом. О постојању потребе за напредовање више од двоје судија и њеном обиму одлуку доноси
Председништво уз прибављено претходно мишљење Комисије.
Одлуку о броју судија који ће напредовати из Групе IV у Групу III доноси Председништво УОСС
већином гласова од укупног броја чланова Председништва УОСС.
Судија који први пут напредује у Групу III не може ући у Групу III по истеку календарске године у
којој навршава 36 године старости, и мора имати узастопно најмање три успешно одсуђене
такмичарске године као судија Групе IV.
Судија који други пут напредује у Групу III, пошто је претходно испао из Групе III, може поново
ући у Групу III уколико има најмање једну успешно одсуђену такмичарску годину као судија Групе IV
од како је испао из Групе III.
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О успешности одсуђених такмичарских година своје мишљење ће дати ККУС. Председништво
УОСС неће, без снажног основа, одступити од мишљења Комисије.
Судија који и други пут испадне из Групе III не може се више вратити у Групу III, нити се може
наћи у вишој групи.
Двоје најлошије рангираних судија Групе III на крају такмичарске године испадају из Групе III и
распоређују се у Групу IV за наредну такмичарску годину.
Г. Група IV
Члан 11
Судије Групе IV могу бити делегирани на утакмице Прве „Б“ лиге или Друге лиге, или њихових
еквивалената.
У Групу IV, сваке такмичарске године, напредује број судија које одреди Председништво УОСС,
уз претходно прибављено мишљење Комисије.
Судија који први пут напредује у Групу IV не може ући у Групу IV по истеку календарске године
у којој навршава 33 године старости и мора имати најмање две успешно одсуђене такмичарске године
у Групи V.
Судија који други пут напредује у Групу IV, пошто је претходно испао из Групе IV, може поново
ући у Групу IV уколико има најмање једну успешно одсуђену такмичарску годину као судија Групе V
од како је испао из Групе IV.
О успешности одсуђених такмичарских година своје мишљење даје Комисија. Председништво
УОСС неће, без снажног основа, одступити од мишљења Комисије.
Судија који је и други пут испао из Групе IV не може се више вратити у Групу IV, нити вишу
групу.
Двоје најлошије рангираних судија Групе IV на крају такмичарске године испадају из Групе IV и
распоређују се у Групу V за наредну такмичарску годину.
Д. Група V
Члан 12
Судије Групе V могу бити делегирани на утакмице Друге лиге, или њеног еквивалента.
У Групу V, сваке такмичарске године, напредује број судија које одреди Председништво уз
претходно прибављено мишљење Комисије, надлежног Врховног судије УОСС и мишљења комисија за
контролу и унапређење суђења или, у случају њиховог непостојања, председништва или другог орган
управе основне или територијалне судијске организација који предлажу судије за напредовање.
Судија који први пут напредује у Групу V не може ући у Групу V по истеку календарске године у
којој навршава 29 годину старости и мора имати најмање две успешно одсуђене такмичарске године
на некој од регионалних лига.
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Судија који други пут напредује у Групу V, пошто је претходно испао из Групе V, може ући у
Групу V уколико има узастопно најмање две успешно одсуђене такмичарске године у некој од
регионалних лига од како је испао из Групе V.
О успешности одсуђених такмичарских година своје мишљење ће дати надлежна комисија за
контролу и унапређење суђења или, у случају њеног непостојања, председништво или други орган
управе основне или територијалне судијске организација који предлаже судије за напредовање.
Мишљење надлежне комисије или другог надлежног стручног или органа управе или тела не
обавезује Председништво УОСС, али Председништво УОСС неће, без снажног основа, одступити од тог
мишљења.
Изузетно од става 3 овог члана, на сопствену иницијативу, или на иницијативу надлежног тела
из става 5 овог члана, Председништво УОСС, посебном одлуком, може, када за то постоје оправдани
разлози и када то правичност налаже, у Групу V уврстити и судију који не испуњава старосни услов из
става 1 овог члана.
Судија који се уврштава у Групу V на начин описан у ставу 5 овог члана, у тренутку уврштавања
не сме имати више од 31 годину старости.
Посебна одлука Председништва УОСС из става 5 овог члана мора бити донета једногласношћу
свих чланова Председништва УОСС. Одлука мора бити образложена.
III РАНГИРАЊЕ СУДИЈА
Члан 13
За све групе судија из става 1 члана 5 ово Правилника утврђује се ранг листа судија на крају
сваке такмичарске године, а најкасније до 31. августа текуће календарске године.
Ранг листе из става 1 овог члана објављују се на сајту УОСС, без одлагања.
У поступку рангирања учествују Комисија за контролу и унапређење суђења УОСС и
Председништво УОСС.
Позиција коју је судија заузео на ранг листи је обавезујућа за Председништво УОСС приликом
утврђивања група судија за наредну такмичарску годину, осим уколико нешто другачије није
прописано овим Правилником.
A. Комисија за контролу и унапређења суђења УОСС
Члан 14
Рангирање спроводи и утврђује Комисија за контролу и унапређење суђења УОСС, на основу
оцена судија достављених од стране контролора – делегата и међународних судија који су
контролисали суђење судија на утакмицама Друге лиге или више лиге, у складу са посебном одлуком
Председништва.
Ранг листа судија утврђује се, првенствено, на основу просечне оцене коју је судија остварио у
протеклој такмичарској години. Просечна оцена сваког судије се наводи у ранг листи која се објављује.
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Комисија за контролу и унапређење суђења УОСС се, приликом рангирања судија, може
водити и другим релевантним факторима.
Комисија може дати предност судији који има нижу просечну оцену, додељујући му тиме више
место на ранг листи, уколико нађе да постоје други релевантни фактори који оправдавају овакву
предност. Комисија мора навести друге релевантне факторе које је узела у обзир, те мора
образложити своју одлуку. Као релевантни фактор не може се одредити раса, боја коже,
националност, верска припадност, политичка и друга лична убеђења.
Одлука којом Комисија за контролу и унапређење суђења УОСС даје предност судији на основу
других релевантних фактора мора бити усвојена већином гласова свих чланова Комисије.
Предлог ранг листе Комисија за контролу и унапређење суђења УОСС усваја већином гласова
од укупног броја чланова Комисије.
Предлог ранг листе, по усвајању, Комисија доставља Председништву УОСС, без одлагања.
Б. Председништво УОСС
Члан 15
Председништво УОСС не одлучује о позицији коју заузимају судије на ранг листама, осим када
се ради о очигледном пропусту или омашки.
Председништво УОСС усваја предлог Комисије за контролу и унапређење суђења УОСС, без
расправе о позицијама судија на ранг листи.
Председништво УОСС нема право да мења предлог ранг листа, осим уколико овим
Правилником није предвиђено другачије.
Члан 16
Председништво УОСС има право да расправља и одлучује о основаности одлуке о давању
предности коју је Комисија за контролу и унапређење суђења УОСС дала судији на основу других
релевантних фактора.
Председништво УОСС има право да преиспита одлуку Комисије за контролу и унапређење
суђења УОСС којом се, на основу других релевантних фактора, даје предност судији чиме судија
остварује вишу позицију на ранг листи.
Председништво УОСС може, уколико нађе да не постоје оправдани разлози, поништити одлуку
Комисије за контролу и унапређење суђења УОСС којом се даје предност судији на основу других
релевантних фактора. Уколико поништи одлуку Комисије, судија који је имао предност ће заузети
место на ранг листи на основу своје просечне оцене у протеклој такмичарској години.
Председништво УОСС одлуку из става 3 овог члана доноси једногласношћу свих чланова
Председништва УОСС. Одлука мора бити образложена. Ова одлука је коначна.
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Члан 17
По усвајању одлуке о ранг листама, Председништво доноси одлуку о групама судија за
предстојећу такмичарску годину у складу са усвојеним ранг листама и одредбама овог Правилника.
Одлука о формирању група судија за предстојећу такмичарску годину важи до краја
такмичарске године за коју се односи.
Одлука о формирању група судија се, заједно са одлуком о усвајању ранг листа, објављује на
сајту УОСС, без одлагања.
IV ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА
Члан 18
На завршне турнире првенства Србије за млађе категорије, што обухвата завршне турнире
првенства Србије за јуниоре, јуниорке, кадете, кадеткиње, пионире и пионирке, делегираће се младе
и перспективне судије из сваке групе судија које прати Комисија за контролу и унапређење суђења
УОСС.
Делегирање судија на такмичења из става 1 овог члана у надлежности је Врховног судије УОСС
који је надлежан за делегирање судија на утакмице Суперлиге.
Члан 19
За сваки завршни турнир првенства Србије за млађе категорије у свакој такмичарској
конкуренцији Комисија за контролу и унапређење суђења УОСС ће доставити надлежном Врховном
судији УОСС листу судија кандидата за напредовање у више групе. Предлог обавезује надлежног
Врховног судију УОСС.
На сваки завршни турнир из члана 17, осим на завршне турнире првенства Србије за млађе
категорије у конкуренцији пионира и пионирки, делегира се најмање један судија из Групе II, Групе III
и најмање један судија из Групе IV.
На завршни турнире првенства Србије за млађе категорије у категорији пионира и пионирки
обавезно се делегирају најмање по двоје судија из Групе IV и Групе V.
V ИСПАДАЊЕ ИЗ ГРУПА СУДИЈА И МИРОВАЊЕ СУДИЈЕ
Члан 20
Председништво УОСС, уз консултовање са Врховним судијама УОСС, пре почетка сваке
такмичарске године може одредити квоту утакмица коју судија мора да оствари у такмичарско години.
Квота утакмица одређује за сваку групу судија посебно.
Ако у току такмичарске године судија својом кривицом не оствари предвиђену квоту суђења за
листу судија на којој се налази, у наредној сезони не може бити предложен за исту или вишу групу.
Уколико у току такмичарске године судија, услед фактора више силе, оправдано (нпр.,
отпусном листом болнице, потврдом радне организације, фотокопијом пасоша и сл.) не испуни
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предвиђену квоту суђења за групу судија у којој се налази, на крају такмичарске године остаје у истој
групи као нерангиран.
Члан 21
Испадање судије из групе судија у току такмичарске године аутоматски повлачи за собом и
распоређивање судије у непосредно нижу групу у наредној такмичарској години.
Испадање судије из групе судија на крају такмичарске године, по објављивању ранг листа
судија по групама, аутоматски повлачи за собом распоређивање тог судије у непосредно нижу групу у
односу на групу судија из које је судија испао.
Члан 22
Када судија, судећи, направи тешку грешку и повреду Правила игре, због које се налаже
одигравање нове утакмице, аутоматски испада из групе у којој се налази за ту такмичарску годину, и у
наредној такмичарској години налазиће се у нижој групи од оне на којој се налазио у тренутку
учињене грешке.
Основне/територијалне судијске организације обавезне су да о оваквим повредама Правила
игре обавесте Председништво УОСС одмах по сазнању о повреди.
Члан 23
Судија у свакој групи судија има право на мировање стажа у трајању од годину дана, без
последица.
Судија који се одлучи на мировање стажа, у наредној такмичарској години задржава право да
буде у оној групи судија на којој је био, или њеном еквиваленту.
Члан 24
Уколико се судија одлучио на мировање стажа у две узастопне такмичарске године, он може
бити предложен једино за непосредно нижу групу од оне у којој се налазио када је изабрао мировање
по први пут.
Члан 25
Уколико судија начини паузу у трајању од три узастопне такмичарске године или дужу, судија
мора почети са суђењем од најнижег степена.
VI СПЕЦИЈАЛНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26
До такмичарске 2023/2024. године, у смислу услова постављених у члановима 9 – 11 овог
Правилника, успешно одсуђеном такмичарском годином:
-

у Групи III се сматра и успешно одсуђена такмичарска година на листи Прве лиге;
у Групи IV се сматра и успешно одсуђена такмичарска година на листи Прве „Б“ лиге, или
Друге лиге закључно са такмичарском 2015/2016. годином;
у Групи V се сматра и успешно одсуђена такмичарска година на листи судија Друге лиге.
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Почетком такмичарске 2023/2024. године одредбе овог члана престају да важе.

Члан 27
За такмичарску 2019/2020. годину Група IV се не формира и не попуњава на општи начин
описан у овом Правилнику, обухватајући и чланове 13 – 15 овог Правилника.
Група IV се попуњава имајући у виду следеће критеријуме, редом:
-

број одсуђених тешких, изазовних или „дерби“ утакмица,
одсуђени турнир завршнице првенства Србије за млађе категорије у такмичарској
2018/2019. години,
посебног мишљења надлежних Врховних судија УОСС,
број одсуђених утакмица,
број утакмица на којој је судија имао контролора – делегата,
просечна оцена остварена током такмичарске 2018/2019. године,
успешно одсуђених такмичарских година на листи судија Друге лиге и/или Прве „Б“ лиге.

Одлуку о формирању и попуни Групе IV за такмичарску 2019/2020 годину доноси
Председништво УОСС самостално, већином од укупног броја чланова.
Члан 28
Одредбе овог Правилника не могу да се дерогирају одредбама других аката УОСС, осим
Статута УОСС.
Одредбе овог Правилника имају предност у односу на све друге акте које уређују делегирање
судија УОСС, осим аката којима се уређује делегирање судија на регионалним лигама.
Овај Правилник има предност у односу на све друге акте УОСС и ОСО којима се уређује
делегирање судија на утакмицама од Суперлиге до Друге лиге.
Одредбе овог Правилника се не могу изменити другим актима УОСС, осим изменама овог
Правилника, које доноси Председништво УОСС.
Члан 29
Врховне судије УОСС су дужне да се придржавају овог Правилника, без одступања и изузетака.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30
Председништво УОСС ће, најкасније у року од 20 дана од дана ступања овог Правилника на
снагу, донети одлуку о расподели судија у групе.
До доношења одлуке из става 1 овог члана, судије са листе судија Суперлиге сматраће се
судијама Групе I, судије са листе судија Прве лиге сматраће се судијама Групе II, судије са листе судија
Прве „Б“ лиге сматраће се судијама Групе III, националне судије са листе судије Друге лиге сматраће се
судијама Групе IV, а регионалне судије са листе судија Друге лиге сматраће се судијама Групе V.
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Члан 31
Старосни услов из члана 12 овог Правилника (29 година старости) се не примењује на
такмичарску 2019/2020. годину.
Старосни лимит за такмичарску 2019/2020. годину остаје непромењен - 31 година живота.
Одредбе овог члана престају да важе по завршетку такмичарске 2019/2020. године.
Члан 32
Од одредаба овог Правилника није дозвољено одступање, осим у случају где је то изричито
предвиђено овим Правилником.
Члан 33
Тумачење овог Правилника даје Председништво УОСС, аутентичним тумачењем.
Члан 34
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.
Члан 35
Ступањем на снагу овог Правилника о формирању група судија престаје да важи Правилник о
формирању листа судија који је усвојен на седници Скупштине УОСС одржаној 2. октобра 2011. године,
а који је допуњен и измењен на седницама Председништва УОСС одржаних 10. септембра 2015.
године и 8. августа 2016. године.

Председник УОСС
Београд, 24. август 2019. године
Владимир Симоновић

