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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА СУДИЈСКА ПИТАЊА, 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“ ЗА МУШКАРЦЕ И ЖЕНЕ 

У ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ 2013/2014 

 

На основу захтева Директора Лиге, као обавезу која проистиче из Одлуке о именовању, 
достављам извештај о раду за период ЈЕСЕН, такмичарске сезоне 2013/2014. 

У склопу Извештаја шаљем вам следеће прилоге: 

1. Збирни преглед делегирања службних лица 

2. Преглед делегирања судија 

3. Преглед делегирања контролора 

4. Преглед делегирања делегата 

 
ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА  судија, контролора и делегата 
 

Формирање листи обављено је одлуком Управног одбора РСС, на основу предлога 
Управних одбора струковних организација. Листа судија, контролора и њихов број у 
складу је са Критеријумима за састављање листи. Листа  делегата, састављена је у складу 
са критеријумима уз напомену да је на листи број већи од предвиђеног што у самом 
старту онемогућује квалитетно делегирање са аспекта броја утакмица и континуитета у 
делегирању. 

У јулу месецу 2013 год. одржани су, као обавезујући вид припреме за наступајућу 
сезону, едукациони кампови за судије и контролоре. На њима су учешће узели скоро све 
судије и контролори који се налазе на основној листи ПРЛ ИСТОК. 

Током првенства такмичарске 2013/14. поред лица у улози судија, контролора и 
делегата, чинили смо напор да преко Заједница судија општинског нивоа, организујемо 
полагање испита и „регрутујемо“ међу играчима нове судије, записничаре, мериоце 
времена, и тиме помогнемо квалитетнију организацију утакмица (Ниш, Горњи Милановац, 
Врање, Зајечар и Житорађа). Делимично смо успели. 

Задатак је трајан, неопходна је помоћ клубова да ову активност заједно спроведемо 
до краја.  
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Ове године су организовани семинари којима су присуствовали и записничари и 
мериоци времена (Ниш), који су били обавезујући ради њиховог лиценцирања и увођења 
у евиденцију Савеза. То је у почетку отежавало клубовима у организацији утакмица, што 
је и толерисано само у почетном делу првенства. 

 
ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
 

Након одлуке Заједнице лигаша о начину играња у такмичарској 2013/14.години, уз 
стални задатак присутних захтева смањења превозних трошкова свих структура па и 
службених лица. Уз захтев за делегирање у складу са рејтингом утакмице и адекватне 
судије најчешће се прибегавало делегатима – контролорима из најближег места или 
успутно повезивање превоза, кад год је то било могуће. Ради контроле трошкова 
путовања на почетку сезоне направили смо Даљинар клубова и службених лица, како би 
спречили различите трошкове лица из истог места. 

Географски распоред и клубова и службених лица у групи ИСТОК није нам ишао на 
руку за реализацију ових намера. Генерално према могућностима чињени су напори и 
вођена је брига о овом сегменту, сами сте сведоци у којој се мери успело у томе. 

Поред изнетог у делегирању службених лица према овлашћењима која имају 
директор и помоћник за судијска питања, редовно и правовремено су достављани 
предлози. Истичем да   смо са директором водили бригу о свим детаљима који су сегмент 
регуларности, штедње, заштита играча и пуна регуларност такмичења. Водећи рачуна о 
рејтингу утакмице, наслеђеним и особинама понашања појединих средина и жељи да 
првенство добије на квалитету један број утакмица лиге, судиле су и судије вишег 
степена такмичења, посебно утакмице које одлучују о борби за пласман у виши ранг. 

Током такмичарске сезоне нисмо имали жалби на суђење, осим једног приговора РК 
Бор - мушкарци на утакмицу Топличанин - Бор. Материјал и снимак те утакмице 
проследио сам Комисији за праћење суђења УО ЗСиК РС ЦС, која је дала своје мишљење 
о приговору, које ћу изнети на крају овог извештаја. Клубови ми се нису обраћали 
телефонски са било каквим примедбама. У овој години имали смо на листи и три нова 
перспективна пара, од којих очекујем напредовање у наредном периоду. Основна листа 
судија броји 16 парова, уз пет пара са вишег ранга. Проблем нам је представљала 
концентрација судија из Лесковца и Ниша (5 пара – Лесковац, 4 пара – Ниш и 4 мешовита 
пара), што је отежавало делегирање Ђердапу и Дубочици 54. 

Повремено су наша службена лица ангажована и на Првој лиги „ЗАПАД“ – 
мушкарци, због недостатка судија. При том сам био у сталном контакту са Помоћником  
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директора за судијска питања те лиге (Синишом Лазићем) и Кординатором лига 
(Миомиром Петровићем). 

Сматрам и даље да се мора посветити већа пажња у организацији утакмица од 
стране клубова домаћина, и поштовања Упутства о организацији утакмица. Треба се 
имати у виду да је ово други степен такмичења, подсећам на веће обавезе и квалитет 
организације утакмице. 

Делегирање контролора је усаглашено са критеријумом о делегирању уз бригу да 
се контролори делегирају млађим судијама и на дерби утакмицама. Принципијелно код 
делегирања контролора у границама могућности води се брига о усаглашавању путовања 
са циљем смањења превозних трошкова. Није могуће на свим утакмицама испунити овај 
принцип.  

Делегирање делегата је такође било у складу са критеријумом о делегирању уз 
потешкоће које су се појавиле са већим бројем делегата на листи и тиме је смањен број 
утакмица по делегату. Делегати су у овој полусезони ангажовани на 36 утакмице од 
укупно 93 одигране (38,71%).  

Остаје за посебну анализу рада службених лица, непотпуно обављање функције и 
обавезе замене директора лиге на самој утакмици (њихова је улога извршење свих 
обавеза, представника РСС, и то пре, за време и после утакмице). Један број контролора 
и делегата по принципу линије незамерања чини пропусте у стварању услова за 
одигравање утакмица. Исто тако пропушта да поднесе квалитетан извештај о 
догађањима, пре, за време и после утакмице. 

За подизање квалитета, за припрему пролећног дела, неопходно је да сва службена 
лица и сви клубови, подигну ниво своје унутрашње организације. 

Пошто су клубови били у обавези да снимају утакмице, користио сам ту могућност и 
прегледао снимак са десет утакмица и нарезао око 80 ситуација са утакмица. Судијама и 
контролорима је послат видео материјал на увид, са обавезом да изврше анализу и 
доставе ми извештај. Сви су доставили извештаје. Тај материјал биће коришћен на 
зимском семинару, како би уозбиљили рад судија, контролора и делегата. 

Истичем добру сарадњу са клубовима. Сарадња са директором лиге одлична по 
свим питањима функционисања лиге. Квалитена сарадња са Координатором за судијска 
питања, Помоћником за судијска питања супер лиге, Прве лиге „ЗАПАД“ и „ЦЕНТАР, као и 
Других лига ИСТОК 1 и ИСТОК 2, омогућила је потпуну регуларност овог дела првенства, 
такмичарске 2013/14.године. 

У наредном делу првенства пуно лепих жеља клубовима, службеним лицима и 
комплетној организацији првенства и лига, желим и позитивне помаке у укупној 
организацији такмичења у РС Централне Србије. 
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Доставио сам на увид председнику Комисије за праћење суђења УО ЗСиК РС ЦС, 
као и свим члановима све приспеле контроле суђења за одиграна прва 6 кола мушке и 
прва 5 кола женске лиге, видео материјал са утакмице на коју је уложен приговор, као и 
са осталих утакмица, на седници одржаној у Крагујевцу 01.11.2013 год. Комисија је 
донела следећи закључак: „Комисија је извршила преглед видео исечака које је доставио 
помоћник директора за судијска питања Прве лиге „Исток“. Комисија је прегледала видео 
исечак са мушке утакмице Топличанин – Бор, на коју је гостујућа екипа уложила 
приговор. Прегледом је утврђено да су судије досудиле седмерац на крају утакмице у 
складу са правилом 17.11.“ 

Договорено је да се обави још једна верификација контрола на крају полусезоне. 

Моја констатација у вези квалитета израда контрола суђења је да су контролори 
поправили писање Извештаја о суђењу у односу на претходну сезону, али је неопходно 
радити на унапређењу контролисања. Нису све контроле веродостојне ономе што је 
приказано на терену.  

Констатација Комисије за праћење суђења да контролори нису обавили у 
потпуности свој посао како треба, а у складу са Упутством. Коригована је оцена у 6 (шест) 
контрола суђења, (5 на мушким и 1 на женским утакмицама). Укупно је изречено 66 
негативних поена. Један контролор је достигао збир од 40 негативних поена, па му је 
изречена суспензија по Упутству о вршењу контрола (по тачки 7.2). Неопходно је да 
контролори, а и остала службена лица детаљније проуче Упутству о вршењу контрола. 

Намеће се Закључак да на зимском Семинару морају да се презентирају ситуације 
са утакмица у циљу побољшања писања контрола и побољшања суђења. 

 
Користим прилику да свим спортским пријатељима пожелим 
 

СРЕЋНУ НОВУ 2014. ГОДИНУ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 
 

Са спортским поздравом,                                     

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА СУДИЈСКА ПИТАЊА 

Милан Ракић, с.р. 


