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Број: 24/2020
На основу члана 33 Правилника о формирању група судија и члана 6 б Пословника о
раду Председништва УОСС, Председништво УОСС је, на електронској седници одржаној 23.
септембра 2020. године, усвојило

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 10, СТАВ 5 ПРАВИЛНИКА О ФОРМИРАЊУ ГРУПА СУДИЈА

Одредба члана 10, став 5 гласи: „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.“

Ову одредбу треба схватити тако да су предвиђена два услова која кумулативно морају
бити испуњена, а од којих је један негативан а други позитиван, односно да лице које први пут
напредује у Групу III не може ступити у ову групу у оној календарској години у којој ће
навршити 37. годину живота (негативан услов), и мора имати континуитет у суђењу, а који
обухвата и успешно одсуђене најмање три такмичарске године као судија Групе IV или њеног
еквивалента (позитиван услов).
Позитиван услов, међутим, мора да се посматра и у светлу члана 26 Правилника о
формирању група судија, те одредбу на које се ово аутентично тумачење односи треба
схватити тако да је за испуњење позитивног услова довољно да лице има одсуђене три
такмичарске године као судија Групе IV или судија Прве „Б“ лиге (од такмичарске 2016/2017.
године) или као судија Других лига (закључно са такмичарском 2015/2016. годином), док није
неопходно да се те одсуђене такмичарске године непосредно надовезују једна на другу, већ
ову одредбу треба схватити тако да је неопходно да између одсуђених такмичарских година
као судије Других лига, судије Прве „Б“ лиге и судије Групе IV нема прекида у суђењу, односно
година мировања или неактивности судијског статуса.
Ово аутентично тумачење објавити на сајту УОСС.

Председник УОСС
У Београду, 23. септембра 2020. године
Владимир Симоновић

