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На основу овлашћења из члана 42. алинеја 5. и 20.  у вези са чланом 14; 64. и 71. Статута Го 
Савеза Србије (у даљем тексту ГоСС), Управни одбор Го Савеза Србије на својој седници 
одржаној 16.03.2021. године донeо је: 
 

ПРАВИЛНИК О СУДИЈАМА ГО САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

I КАТЕГОРИЈЕ СУДИЈА У ГоСС 

Члан 1. 
Ради правилног и стручног спровођења такмичења у Гоу и јединствене примене Турнирских 

правила EGF-а и IGF-а, осталих Правилника и прописа EGF-а и IGF-а, Статута и Правилника Го 
савеза Србије, уводи се звање судије Гоа.  

 
Члан 2. 

Категорије судија у Гоу су, почев од најниже: 
а) судија клупског ранга (клупски судија) 
б) судија националог ранга (републички судија) 

 
 

Члан 3. 
Регистар судија званично води одбор судија Го савеза Србије, а објављује се и уредно 

ажурира и на званичном сајту ГоСС (www.goss.rs). 
 

II ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ГоСС 

Члан 4. 
Радом и организацијом судија Гоа руководи одбор судија ГоСС. 
Одбор судија ГоСС делује на основу Статута ГоСС и овог Правилника. 
 

Члан 5. 
Одбор судија сачињава 3. (три) члана које бира Управни одбор ГоСС, на предлог клубова 

чланова ГоСС. 
Председника одбора судија именује Управни одбор ГоСС. 
 
 

Члан 6. 
Мандат чланова одбора судија траје 4. (четири) године, односно до истека мандата 

Управног одбора ГоСС. Мандат може бити окончан оставком или опозивом и пре истека овог рока.  
Члана одбора судија опозива Управни одбор ГОСС.  
 

  

http://www.goss.rs/
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Члан 7. 
Председник одбора судија сазива састанке одбора, руководи и спроводи одлуке одбора 

судија.  
 

Члан 8. 
Одлуке и закључци одбора судија, обавезујући су за све судије и клубове чланове ГоСС. 
 

Члан 9. 
Задаци одбора судија ГоСС нарочито су: 
- Координација рада и сарадња државне и међународних судијских организација. 
- Аутентично тумачење Правилника ГоСС и одредаба других аката ГоСС везаних за судијску 

делатност и консултовање надлежних инстанци EGF-a у циљу обезбеђења аутентичног тумачења 
Турнирских правила и других прописа EGF-a и IGF-a. 

- Оранизовање семинара и испита за клупске и републичке судије, утврђивање и ажурирање 
програма семинара за исте у складу са овим Правилником. 

- Именовање чланова испитних комисија и спровођење испита. 
- Додељивање звања клупског и републичког судије. 
- На захтев клубова и других органа ГоСС пружа стручну помоћ о питањима која су у домену 

судијске организације. 
- Одређује судије за такмичења под окриљем ГоСС, сусрете државних репрезентација и 

остала такмичења. Управни одбор ГоСС потврђује листу судија за национална такмичења. 
- Предлаже судије када се зато укаже потреба за такмичења у земљи и иностранству. 
- Доноси одлуку о судијским таксама и другим надокнадама у вези вршења судијске 

делатности, као и друга нормативна акта из своје делатности. 
- Подноси пријаве Дисциплинској комисији ГоСС, против судија који су учинили 

дисциплинске преступе дефинисане овим Правилником. 
- Организује саветовања и семинаре о актуелним питањима судијске организације. 
- Води и ажурира евиденцију свих судија ГоСС. 
- Издаје лиценце (сертификате) клупским и републичким судијама. 
- Врши и друге послове које му повери ГоСС, односно његови органи.   
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III СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СУДИЈЕ ГОА 

Члан 10. 
Звање судије Гоа клупског ранга (клупски судија) стиче се положеним испитом на семинару 

за клупске судије. 
Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
- Да је члан го организације (Клуба) најмање годину дана.  
- Да поседује јачину од најмање 10. кјуа. 
- Да има најмање средње образовање у трогодишњем трајању. 
- Да има препоруку свога Клуба. 
  

Члан 11. 
Звање судије Гоа националног ранга (републички судија) стиче се положеним испитом на 

семинару за републичке судије. 
Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
- Да поседује звање клупског судије Гоа и стаж у том звању од најмање једне (1) године. 
- Да има најмање средње образовање у трогодишњем трајању. 
- Да поседује јачину од најмање 5 кјуа. 
- Да има препоруку свог Клуба или Го савеза  Србије. 
Мајстори Гоа са титулом Дан могу полагати испит за републичког судију, иако не поседују 

звање клупског судије, ако испуњавају остале услове из овог члана. 
 

  
Члан 12. 

План и програм семинара за клупске и републичке судије прописује Одбор судија ГоСС у 
складу са овим Правилником, а исти се објављује на званичном сајту ГоСС. 

Управни одбор ГоСС даје сагласност на план и програм семинара за судије из става 1. овог 
члана. 

 
Члан 13. 

Семинар за судије клупског ранга (клупски судија) садржи и обухвата упознавање са: Статут 
ГоСС, Турнирска правила EGF-a, Правилник о судијама Гоа, Правилник о регистрацији ГоСС, 
Правилници о такмичењима ГоСС, Припрема и организација такмичења у Гоу, Врсте такмичења у 
Гоу, Турнирски системи, Рејтинг систем EGF-a и ELO, Међународна правила за такмичења парова 
у Гоу, Правилник о категоризацији, и др. 

 
Члан 14. 

Семинар за судије националног ранга (републички судија) садржи и обухвата поред целина 
наведених у члану 13. још и правилнике EGF-a. 
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IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ СУДИЈЕ 

Члан 15. 
Судије воде сва такмичења у организацији ГоСС и Клубова. 
 

Члан 16. 
Државна такмичења, појединачна и екипна (појединачно првентво, екипно првенство, 

појединачни куп, парско и др.) суде судије националог ранга (републички судија), а заменици могу 
бити судије клупског ранга (клупски судија). 

Регионална, градска, клупска и њима слична такмичења, појединачна као и екипна могу да 
суде све судије. 
 

Члан 17. 
У изузетним ситуацијама, када се не може обезбедити судија одговарајућег ранга (како је 

предвиђено у члану 16.) или услед специфичних разлога (на пример када треба одредити судију 
из места играња и сл.) може се одредити судија за један ранг ниже него што је то предвиђено 
чланом 16. овог Правилника. 

У овом случају потребно је за то имати сагласност Одбора судија ГоСС. 
 

Члан 18. 
Судија непосредно руководи такмичењем и он је одговоран за регуларност такмичења. 

Његове дужности су у главним цртама одређене Такмичарским правилником EGF-a, овим 
Правилником, Правилницима о такмичењима ГоСС и Пропозицијама такмичења, као и другим 
одредбама. 
 

Члан 19. 
Дужности судије су следеће: 
- Контрола условности просторије за такмичење у смислу микроклиме. 
- Контрола обезбеђења потребног инвентара (столови, столице, го гарнитуре, сатови, 

формулари, запиници партија, коверти и сл.). 
- Примена Такмичарског правилника  EGF-a, Правилника о такмичењима ГоСС и 

пропозицијама такмичења које суди и свих других прописа. 
- Доноси у првом степену одлуке о свим споровима у току такмичења. 
- Води потребну евиденцију и документацију о току такмичења. 
- Доставља организатору и ГоСС, по завршетку такмичења, у року од 7 дана, извештај и 

целокупну документацију такмичења, а званичну табелу турнира у року од 72 сата.  
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Члан 20. 
У документацију такмичења убраја се следеће: такмичарске табеле, коришћени софтвер  и 

остала документација (жалбе учесника, саопштења и одлуке судија, одлуке турнирског одбора и 
сл.). 

Извештај судије треба да садржи поред табеле: датум и место такмичења, темпо игре, коми 
и остварене резултате по колима, оцену оранизације такмичења и по потреби остале напомене. 

 
 
V ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ СУДИЈЕ 
 

Члан 21. 
За све прекршаје, пропусте, материјалне повреде Правилника, неспортског и недоличног 

понашања, неодговорног вршења функције, судија је одговоран судијској организацији и може 
бити кажњен по Правилнику о дисциплинској одговорности ГоСС.  

 
 

Члан 22. 
Дисциплински поступак покреће Одбор судија ГоСС, пријавом Дисциплинској комисији 

ГоСС, са предлогом казне по дисциплинском правилнику. 
Пријаву за покретање дисциплинског поступка може поднети: 
- турнирски одбор,  
- клуб - учесник такмичења. 
 

 
  

Члан 23. 

Овај Правилник је усвојен на седници Управног одбора Го савеза Србије одржаној на 
интернету 16.03.2021. године. 

Члан 24. 
Правилник ступа на снагу објављивањем на званичном сајту Го савеза Србије. 
 

                                                                                                       УПРАВНИ ОДБОР ГоСС  
                                                                                                               Председник, 

М.П. 
                                                                                                          /Мијодраг Станковић/ 

  

 


