
МИШЉЕЊЕ О СУЂЕЊУ – КРАТКО УПУТСТВО 

Мишљење о суђењу је описног карактера. Делегати ће кроз овај извештај имати могућност да 

описно прикажу сегменте, односно одлуке које нису у складу са ИХФ правилима игре, те на тај 

начин омогуће помоћнику директора лиге бољи увид у квалитет суђења, али и у однос судија 

према утакмици на којој немају „контролу“. 

Добре одлуке није неопходно образлагати. Свакако, пожељно је истаћи добре одлуке које су 

судије доносиле на утакмици, нарочито када се ради о одлукама у кључним моментима утакмице, 

при неизвесном резултату, последњим минутима, као и добрим одлукама у последњих 30 

секунди утакмице. 

Мишљење о суђењу мора садржати виђење делегата по сегментима, с тим што се мора нагласити 

оно што по мишљењу делегата судије нису примениле на утакмици, а то је имало последицу на 

ток утакмице или на њен коначан исход. 

Може се десити да су судије само једном погрешном одлуком нарушиле ток или утицале на 

коначан исход утакмице, што је такође НЕОПХОДНО образложити и навести у извештају. 

За све наведене грешке, пожељно је нагласити минут (секунд) када је грешка направљена. 

Доле се налази критеријум који треба посматрати у односу на задате сегменте. 

Мишљење о суђењу је неопходно попунити и доставити помоћнику за судијска питања на е-маил: 

s.lica@arkus-liga.rs као и стручној комисији ЗД РСС на е-маил: skdelegati@gmail.com, најкасније 24 

часа по одигравању утакмице. 

Критеријум учинка судија 

ПРЕДНОСТ  Омогућити течну игру са прихватљивом линијом; 
 Правилна примена и исти критеријум (уравнотеженост) према 

екипама; 
 Водити рачуна о последицама погрешно донетих одлука о 

досуђивању бацања (аут, слободно бацање);  
 Да ли судије неоправданим звиждуцима прекидају акције из којих се 

постиже гол или у којима су играчи у јасним ситуацијама за 
постизање гола? 

 Да ли судије успоравају игру свирањем ''ситних прекршаја''? 
 Посебно водити рачуна да предност после направљених ''више 

корака'' под прекршајем не сме бити дозвољена, што знатан број 
судија толерише са оправдањем убрзања игре?!  

 Да ли судије и поред прекршаја поштују предност? 
 Да ли судије због примене дисциплинских санкција прекидају акцију 

или поштују предност? 
 На који начин и у ком периоду утакмице и поред грубог прекршаја 

поштују предност? 
 Да ли дозвољавају предност и поред прекршаја нападача? 
 Да ли дозвољавају (некажњено) грубу и ''прљаву'' игру правдајући се 

поштовањем предности? 

  

КОРАЦИ  Препознавање корака (одбрамбена игра постаје суштински 
обесмишљена уколико се нападачу дозволи да направи више од три 
корака у ситуацији ''један на један''); Груби прекршаји од стране 
одбрамбеног играча могу бити проузроковани на овакав начин! 

 Да ли судије имају развијен осећај за кораке? 
 Да ли одузимају лопту у ситуацијама када играчи не направе више од 

три корака али ''изађу из ритма'', па се стекне такав утисак?  
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 Овом компонентом треба обухватити и игру лоптом (погрешно 
вођење); 

 На који начин судије поступају код техничких прекршаја: дупла лопта, 
игра ногом, неправилно вођење? 

 Држање лопте дуже од 3 секунде (''у игри'')? 

  

ПРЕКРШАЈ У НАПАДУ  Прекршаји нападајућег играча са и без лопте; 
 Обратити пажњу на прекршаје нападача, како са лоптом, тако и без 

лопте - неправилне блокаде од стране пивотмена, прекршаје 
спољних нападача после додавања лопте саиграчу на крилној 
позицији када у наставку акције онемогућују крајње играче у 
одбрани да реагују; 

 У принципу прекршаје у нападу који се дешавају у зони линије 
голмановог простора би требао свирати ''судија код гола'', како 
судије не би долазиле у ситуацију да се ''разиђу'' у одлуци, јер је 
често разлика између седмерца и прекршаја у нападу незнатна;  

 Посебно треба обратити пажњу на пивотмене - неправилно грађење 
простора рукама, торзоом или ногама; 

 Да ли судије уочавају радње које имају за циљ да се изнуди 
слободно бацање, нарочито када нападајућа екипа игра са играчем 
мање, и да ли то квалификују као прекршај у нападу? 

  

СЕДМЕРЦИ  Процена јасне ситуације за постизање гола;  
 Посебно водити рачуна о положају одбрамбеног играча, месту на 

којем је започет прекршај, да ли је одбрамбени играч ''угуран'' у 
голманов простор или га користи у циљу стицања предности над 
нападачем; 

 Водити рачуна о специфичним ситуацијама у контранападима - 
дилеме да ли је седмерац или слободно бацање (да ли је нападач 
чврсто ухватио лопту или се тек спрема да је ухвати, да ли је већ 
закорачио или скочио ''на шут'', да ли се одбрамбени играч налази 
између свог голмана и нападача или га сустиже од позади или са 
стране; 

 Да ли је било досуђивања непостојећих седмераца? (погрешне 
одлуке) 

 Да ли је било недосуђивања постојећих седмераца? (пропуштене 
одлуке) 

 Да ли је било исправно недосуђених седмераца? 
 Да ли судије исправно третирају шут или покушај шута на празан гол 

(када екипа игра без голмана)? 

  

ПАСИВНА ИГРА  Да ли је критеријум распознавања пасивне игре исти током целе 
утакмице? 

 Колико времена протиче од момента давања знака за пасивну игру 
до доношења одлуке и узимања лопте? 

 Да ли судије знак упозорења дају у складу са Правилима игре? 
 Да ли је знак упозорења јасан и да ли га уочавају сви актери игре? 
 Да ли знак упозорења дају прерано или прекасно? 
 Обратити пажњу на екипу која има посед лопте, а има играча мање; 
 Обратити пажњу на екипу која има посед лопте и чува резултат; 
 Обратити пажњу на екипу која има посед лопте, а има играча мање и 

тактички успорено мења играче; 
 Обратити пажњу на извођење слободног бацања после избројаног 

''шестог додавања); 
 Враћање лопте саиграчу ради ''чувања времена'' у јасној ситуацији за 

постизање гола, посебно у контранападу; 
 Да ли је било много најава пасивне игре, а мало одузетих лопти? 
 Да ли су благовремене најаве пасивне игре оправдале циљ 

поспешујући динамичност игре? 
 Да ли се лопта одузима када је спољни нападач са лоптом у залету ка 

голу или када додаје лопту ''у страну'' (нпр. ка крилу) или ''уназад'' 
(нпр. ка другом беку, или чак и голману) 

 Да ли судије показују знак најаве за пасивну игру када играч екипе у 
нападу има лопту под контролом? 

 Како судије ''броје додавања''? 



  

ГОЛМАНОВ ПРОСТОР 
(одбрана / напад) 

 Не мисли се само, уско, на преступе, него шире, на игру око 
голмановог простора; 

 Да ли је било преступа играча у нападу са или без лопте, или 
ускакања и улажења у голманов простор? 

 Да ли је било повреде голмановог простора од стране играча у 
одбрани, и то вишеструког понављања без лопте у циљу заузимања 
боље позиције у одбрани? 

 Распознавање активности одбрамбених играча - повреде голмановог 
простора намерно учињене у циљу стицања предности над 
нападачем, или ненамерно ступање у сопствени голманов простор у 
ситуацијама ''један на један'' када под инерцијом уђе у простор; 

 Распознавање активности нападајућих играча - повреде противничког 
голмановог простора које за циљ имају освајање лопте после 
одбране голмана (''хватање одбитка''); улазак у простор после шута и 
заклањање видног угла голману у случају ''другог шута'' (маркирање 
голмана); 

 ''Гажење'' простора приликом шута (посебно код ускакања крилних 
играча, такође и код пивотмена када шутирају ''из пада'');  

 Ометање нападача приликом шута протрчавањем кроз простор без 
контакта, али утичући на нападача (ометајући га) тако да мора да 
''скрати'' скок или шутне из ''неприродног'' положаја; да ли судије то 
квалификују седмерцем, а у поновљеном случају и прогресивном 
казном? 

 Да ли судије исправно уочавају ситуације када је голман погођен 
лоптом у игри и није у стању да реагује? 

  

БОРБА ПИВОТМЕН - ОДБРАНА  Код односа (борбе) пивотмена и одбрамбених играча водити рачуна 
о обостраним акцијама и реакцијама; 

 Имајући у виду надлежности ''судије код гола'' треба посебно 
обратити пажњу на исправност блокада, повлачење за дрес, држање 
(са једном или обе руке), одгуривање; 

 поље надлежности судија код игре са два пивотмена, или код 
утрчавања крилних играча на линију, или ''укрштања'' позиција 
између два крила; 

 Да ли судије код обостраног прекршаја са ступањем у голманов 
простор прекидају игру и ''враћају ситуацију'' у претходно стање, 
исправно не дозвољавајући тзв. ''незаслужену'' предност? 

 Да ли судије имају способност предвиђања дешавања (''читање 
игре'')? 

  

ПРОГРЕСИВНО КАЖЊАВАЊЕ  Да ли судије ''понављају'' опомене за идентичне прекршаје, посебно 
у истом нападу? Да ли судије суштински схватају ''смисао 
прогресије''? 

 Да ли судије грубу и прљаву игру (прекршаје опасне по здравље) 
адекватно кажњавају? 

 Да ли примењују прогресивно кажњавање на јасан и доследан начин, 
у правом моменту или са закашњењем? 

 Да ли су судије искључења примењивали правовремено или сувише 
касно, посебно у поновљеним, учесталим прекршајима? 

 Да ли су судије, када је било потребно, поред досуђених седмераца, 
примениле и одговарајућу дисциплинску меру? 

 Да ли су судије дисквалификацију примењивале због грубе повреде 
Правила игре у односу на противника, како су кажњавали стално 
неспортско понашање, изван терена за игру, грубо неспортско 
понашање, као и физички напад изван терена за игру (Правила игре 
8:5, 8:6, 8:9, 8:10) ? 

 Како су судије поступале приликом ''правила последњих 30 
секунди''? 

 Да ли су судије кажњавале провокације и симулирања? 
 Да ли су судије поштовале линију прогресивности? 
 Како судије третирају прекршаје над играчима услед којих су они 

тренутно онеспособљени да наставе утакмицу? 
 Дисквалификације обавезно прецизно описати у контроли! (без 

обзира да ли су исправне, погрешне или пропуштене)  



  

ЛИЧНО ВЛАДАЊЕ  Придржавање одредби Кодекса понашања 
 Да ли су судије дошле на утакмицу на време, и извршиле све 

потребне прегледе? 
 Да ли су се судије загревале пре почетка утакмице на терену? 
 Да ли се судије мешају један другоме у компетенције? 
 Да ли је сигнализација у складу са Правилима, јасна и разумљива?  
 Да ли се сигнализација врши природно? 
 Да ли је звиждук једноличан или одговара врсти прекршаја или 

донетој одлуци? 
 Да ли судије показују знаке за прекршаје (сигнале број 4 или број 5), а 

да истовремено не примењују одговарајуће дисциплинске санкције?  
 Да ли судија који је досудио бацање изриче и казну? 
 Да ли судије поштују надлежност? 
 Да ли судије постављањем на терену ометају игру? 
 Да ли су судије заузимале место на терену које им омогућава да на 

најбољи начин прате догађаје на терену? 
 Да ли ''судија у пољу'' заузима позицију супротно од записничког 

стола и клупа када екипа у нападу игра без голмана? 
 Каква је физичка припремљеност судија? 
 Како судије врше промену страна током утакмице? 
 Како се судије постављају на терену код пресинг игре? 
 Са које удаљености од места прекршаја судије доносе одлуке? 
 Физички изглед судија - усклађеност висине и тежине; 
 Како су судије сарађивале са записничким столом? 
 Да ли су судије сарађивале са контролором за време утакмице? 
 Да ли постоји узајамна сарадња са записничким столом када се 

показују казне, односно када се наставља игра после тајм аута, да су 
визуелни знаци јасни при показивању? 

 Да ли постоји повремени контакт са записничким столом у току игре?  

  

УКУПНИ УТИСАК  Вођење утакмице, разумевање игре, атмосфера, линија суђења  
 Да ли судије доносе јасне и логичне одлуке које ''сви виде'' или 

одлуке које ''само они виде''? 
 Да ли умеју ''да воде утакмицу''? 
 Да ли су концентрисани и усредсређени на дешавања током целе 

утакмице или им се дешавају ''падови''? 
 Како се понашају у ''неочекиваним ситуацијама''? Да ли трезвено и 

ауторитативно реагују и доносе одлуке у складу са Правилима игре?  
 Стечени ауторитет; 
 Неутралан наступ, али позитиван став; 
 Не показивати несигурност али ни ароганцију;  
 Чврст став, али не и репресиван, у поступцима и гестовима; 
 Какав је контакт са играчима обеју екипа, односно званичницима 

екипа? 
 Да ли се судије ''правдају'' после донете одлуке? 
 Нема ''фамилијарности'' са учесницима у игри и публиком;  
 Нема арогантне гестикулације према актерима утакмице;  
 Стриктно помоћи играчима да препознају линију пресуђивања, 

односно ставити им до знања шта је дозвољено а шта није; 
 Да ли су прекиди игре били у духу игре и у складу са правилима, који 

воде ка течности игре, или је било прекида ритма без потребе? 
 Да ли судије распознају тактичке замисли како одбрамбене тако и 

нападајуће екипе? 
 Водити рачуна о последицама погрешних, односно пропуштених 

одлука. 
 Како судије примењују принцип реда приликом извођења бацања?  

 

 

 


