УПУТСТВО
ЗА АНАЛИЗУ СУЂЕЊА И РАНГИРАЊЕ СУДИЈА
Члан 1.
Овим Упутством утврђујс се начин и поступак за анализу суђења и рангирање судија на
републичком степену такмичења, као и обавезе органа који обављају те послове.
А. АНАЛИЗА СУЂЕЊА
Члан 2.
За суђење утакмица судије се оцењују бројчаним оценама од стране делегата - инструктора и
посматрача, на основу Упутства о оцењивању суђења утакмица, донетог од стране Извршног одбора
Фудбалског савеза Поморавског округа (ФСПО).
Члан 3.
Извештај о суђењу сачињава сваки делегат у два примерка, а делегат - инструктор и посматрач у
три примерка од којих се један примерак доставља судији.
Члан 4.
Дате оцене од стране делегата - инструктора и посматрача анализира Орган за одређивање
службених лица.
Анализом се утврђује да ли су се делегат - инструктор и посматрач у давању оцена суђења
придржавали Упутства о оцењивању суђења, како је оцењено суђење, да ли је било елемената за дату
оцену судији и да ли је дата оцена адеоатна опису који је дат у извештају.
Члан 5.
Делегати - инструктори обавезни су посебно да опишу детаљно са свим аргументима, ако је
судија или помоћник судије оцењен оценом 4,5 или 5, као и ако су дате негативне оцене 1 или 2.
Члан 6.
Уколико се анализом утврди да дата оцена судији за суђење у потпуности одговара текстуалном
делу извештаја, оцена се потврђује а уколико дата оцена судији не одговара опису у текстуалном делу
извештаја, орган који врши анализу предложиће КУС-у да оцену преиначи или поништи у зависности од
тежине пропуста, односно одступања описаног дела од дате оцене.
Уколико дата оцена делегата - инструктора или посматрача отступа од описаног дела извештаја:
-

до 0,50 поена, оцена ће бити потврђена, а делегат опоменут

-

од 0,50 до 1.00 поена, оцена делегата биће преиначена на ону оцену како је то предвиђено
Упутством о оцењивању суђења
од 1.00 поена па навише, оцена делегата биће поништена.

КУС о одлуци у првом степену дужан је да обавести писмено судију и делегата односно посма- трача.
Члан 7.
Одредбом члана 101, 102 и 125. Правилника о судијама и суђењу регулисана је одговорност
судије за добијену негативну оцену 1 или 2, као и делегате - инструкторе и посматраче када неуспешно
суђење оцене позитивном оценом, као и поступак за подношење жалбе на дату слабу оцену, преиначену
или укинуту.
Делегат коме је преиначена оцена неће обављати дужност два кола, а уколико је оцена укинута
четири кола.
Члан 8.
Приговор на дату негативну оцену 1 или 2, судија може уложити у року од 8 дана од дана
сазнања или пријема извештаја о контроли суђења. Приговор мора бити решен у року од 15 дана од дана
подношења.
Исти поступак односи се и за делегате - инструкторе и посматраче, када је оцена преиначена или
укинута.
Члан 9.
Орган за одређивање службених лица, по правилу после свака одиграна четири кола подноси
извештај-анализу суђења, са конкретним предлозима КУС-у.
КУС разматра анализу и доноси закључак о прихватању или неприхватању, као и одлуке о
предлозима које је дао орган за одређивање службених лица.

Б. РAНГИРAЊЕ СУДИЈA
Члан 10.
Рангирање судија регулисано је одредбама члана 104 – 109. Правилникама о судијима и суђењу.

Члан 11.
Рангирање судија врши се после завршене такмичарске године, сабирањем добијених оцена од
делегата, па се тај збир дели са бројем утакмица и добија просечна оцена.

Ранг листу на основу праћења суђења и стеченог укупног утиска о квалитету суђења сваког
судије сачињава и орган за одређивање службених лица и доставља КУС-у.
КУС на основу документације коју поседује са одржаних семинара за проверу теоријске, физичке
и здравствене способности утврђује да ли је судија задовољио у свим елементима који се проверавају,
па уколико судија није проверу теоретске спремности положио први пут просечна оцена се умањује за
0.30, за проверу физичке спремности оцена се умањује за 0.20, а за телесну тежину за 0.10.
Комисија за унапређење суђења за прављење ранг листе које су сачињене на бази датих оцена
делегата и органа који врши делегирање судија збир на ранг листи дели са два (2).
Место на ранг листи из претходног става, са рангираним местом на листи од стране специјалних
посматрача, сабира се и дели са два и на тај начин утврђује се коначна ранг листа перспективних судија.
КУС при рангирању судија обавезно узима у обзир и мишљење и дате оцене о суђењу судије од
стране посматрача.
Члан 12.
На основу датих ранг листа суђења, оцена и мишљења специјалних посматрача, КУС сачињава
предлог ранг листе судија за такмичарску годину и доставља Извршном одбору Удружења фудбалских
судија да листу утврде и доставе на коначно усвајање Извршном одбору ФСПО.
Члан 13.
Усвојена ранг листа доставља се судијама на упознавање и евентуално стављање приговора.
Судија има право да уложи приговор у циљу провере података који су имали утицаја на рангирање
судија и то најкасније 8 дана од дана добијања утврђене листе.
КУС проверава наводе из приговора и доноси одлуку о прихватању или одбијању приговора.
Члан 14.
Када двојица или више судија имају исту просечну оцену суђења, боље пласирани на ранг листи
биће судија који има бољи просек помоћних суђења.

Ако је и овај просек исти онда бољи пласман добија судија који је судио већи број утакмица као
главни судија, ако су и ти услови исти онда предност има млађи судија.
Члан 15.
Извршни одбор Удружења судија на предлог КУС-а проглашава најуспешније судије, као и
најслабије пласиране судије за такмичарску годину.
Најуспешније судије предлажу се за напредовање и суђење утакмица зонског степена такмичења.
Неуспешне судије скидају се са листе судија за суђење утакмица окружних лига сходно члану 88.
Правилника о судијама и суђењу.

КУС предлаже Извршном одбору скидање са листе за суђење и оне судије који су занемаривали
своје обавезе, неоправданим или недовољно аргументованим отказивањем суђења утакмица и судије
које испуњавају један од услова предвиђеним у члану 93. Правилника о судијама и суђењу.

Члан 16.
Критеријуми утврђени овим Упутством примењиваће се у окружним, регионалним,
покрајинским, градском и Удружењу фудбалских судија Србије.
Члан 17.
Ово Упутство ступа на снагу даном доношeња.

ПРЕДСЕДНИК КУС-А
ЗОРАН МАРЈАНОВИЋ

