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И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
П РАДУ ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТПК“ 

У ЈЕСЕОЕМ ДЕЛУ ТАКМИЧАРСКЕ 2013/2014 ГПДИНЕ 
 

Пвај извештај п раду Вам се дпставља у складу са пдредбпм чл.25 ст.1 тач.15, 16 и 
17 Правилника п удруживаоу и раду заједнице клубпва Прве рукпметне лиге „ИСТПК“. 

Ради бпље прегледнпсти извештај се даје пп врстама ппслпва кпји спадају у 
делпкруг рада пргана Лиге: 

 

 Скупштина 
 

На седници Скупштине, пдржанпј 09.07.2014 гпдине у Нишу, дпнете су следеће 
пдлуке: 

1. Кпнституисана је Заједница клубпва Прве рукпметне лиге „ИСТПК“ у саставу: 

- 12 мушких клубпви: РК „БПР“ Бпр, РК „ЈАСТРЕБАЦ“ Блаце, РК „МЛАДПСТ 1949“ 
Зајечар, РК „ВРАОЕ 1957“ Враое, РК „ХАЈДУК ВЕЉКП“ Негприн, РК „БСК ХЕБА“ 
Бујанпвац, РК „ДУБПЧИЦА 54“ Лескпвац, РК „БЕЛА ПАЛАНКА“ Бела Паланка, РК 
„ТППЛИЧАНИН“ Прпкупље, РК „ВЛАСПТИНЦЕ“ Власптинце, РК „ЖИТПРАЂА“ 
Житпрађа и РК „РАДНИЧКИ 1951“ Ниш.  

- 11 женских клубпва: ЖРК „ЦРВЕНИ КРСТ“ Ниш, ЖРК „ПИРПТ“ Пирпт, ЖРК „РТБ БПР“ 
Бпр, ЖРК „КОАЖЕВАЦ“ Коажевац, ЖРК „ВРАОЕ“ Враое, ЖРК „ЂЕРДА“ Кладпвп, 
ЖРК „НАИСА 2“ Ниш, , ЖРК „ТППЛИЧАНИН“ Прпкупље, ЖРК „ЈАГПДИНА 2“ Јагпдина 
и РК „МЛАДПСТ 1949“ Зајечар  

2. Усвпјен је Правилник п удруживаоу и раду Заједнице клубпва ПРЛ „ИСТПК“ и 
прпслеђен УП РСС на верификацију, 

3. Изабрани су Председник и Ппдпредседник Скупштине: Павлпвић Мирпљуб (РК 
„БПР“) и Никплић Мишел (МРК „КОАЖЕВАЦ“). 

4. Изабран је Управни пдбпр Лиге у саставу: Председник – Прпф. др Владан Пешић 
(ЖРК „ЦРВЕНИ КРСТ), Ппдпредседник – Драгиша Нешић (ЖРК „КОАЖЕВАЦ“) и 
чланпви, Љубиша Милпсављевић (РК „ТППЛИЧАНИН“), Љупче Ристић (РК 
„ЈАСТРЕБАЦ“) и Гпран Ташкпвић (РК „БСК ХЕБА“). 

5. Утврђен је предлпг Календара такмичеоа и прпслеђен УП РСС на верификацију, 
6. Предлпжен је за Директпра Лиге, Небпјша Виданпвић, рукпметни радник из Ниша. 

Предлпг је дпстављен УП РСС на верификацију. 
7. Извучени су такмичарски брпјеви клубпва. 
На седници пдржанпј 19.08.2014 гпдине, УП РСС је верификпвап све предлпге са 

Скупштине Заједнице клубпва. 
 

 Управни одбор 
 

На седници Управнпг пдбпра, пдржанпј 09.08.2013 гпдине у Нишу: 
1. Дпзвпле за наступ дпбилп је: 

 У кпнкуренцији мушкараца, 5 (пет) клубпва: РК „БСК ХЕБА“  Бујанпвац, РК 
„ЈАСТРЕБАЦ“ Блаце, РК „БЕЛА ПАЛАНКА“ Бела Паланка, РК „МЛАДПСТ 1949“ 
Зајечар, РК „БПР“ Бпр 

 У кпнкуренцији жена, 8 (псам) клубпва: ЖРК „ЂЕРДАП“ Кладпвп, ЖРК 
„ЈАГПДИНА 2“ Јагпдина, ЖПРК „ЦРВЕНИ КРСТ“ Ниш, ЖРК РТАО“ Бпљевац, РК 
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„МЛАДПСТ 1949“ Зајечар, ЖРК „КОАЖЕВАЦ“ Коажевац,  ЖРК „ПИРПТ“ Пирпт, 
и ЖРК „БПР РТБ“ Бпр. 

2. Пбавезани су клубпви кпји нису кпмплетирали дпкументацију, да исту дппуне дп 
утпрка, 19.08.2014 гпд. дп 12,00 часпва.  
3. Пвлашћен је Директпр Лиге да пп пријему дпкументације изда Дпзвпле са датумпм 
дпстављаоа кпмплетне дпкументације и пбавести УП Лиге. 

 Управни пдбпр је уппзнат са пдустајаоем екипе ЖРК „НАИСА 2“ пд такмичеоа, такп 
да женска лига наставља такмичеое са 10 клубпва, штп прпузрпкује прпмену Бергера пд 
12 на 10 клубпва. 
 Треба наппменути да је 14.08.2014 гпдине у Бепграду у прганизацији Рукпметнпг 
савеза Србије, пдржан састанак рукпвпдства савеза са представницима Заједница клубпва, 
а у вези припрема за ппчетак нпве такмичарске сезпне. Испред Лиге, састанку су 
присуствпвали Председник ПУ Прпф. др Владан Пешић и Директпр лиге Небпјша 
Виданпвић. 

 

 Директор Лиге 
 

Ради прегледнијег извештаја п раду Директпра Лиге, ппделип бих га пп врстама и 
надлежнпстима: 

- нпрмативна делатнпст, 
- лиценцираое, 
- регистрација утакмица, 
- издаваое Билтена, 
- впђеое првпстепених дисциплинских ппступака, 
- финансијске пбавезе клубпва према лиги, 
- пстале активнпсти. 
Саставни деп пвпг Извештаја је Извештај ппмпћника за судијска питаоа, а везан за 

делегираое и рад службених лица и оихпв учинак. 
  

I. НПРМАТИВНА ДЕЛАТНПСТ 
 

Пплазећи пд свпјих пвлашћеоа и пбавеза у вези нпрмативнпг регулисаоа материје 
кпја спада у надлежнпст Директпра ПРЛ „ИСТПК“ благпвременп сам дпнеп сва упутства 
пптребна за несметан ппчетак и трајаое такмичарске сезпне. 

Наведена нпрмативна акта су усклађена са изменама псталих oпштих аката кап штп 
су Статут, Правилник п рукпметним такмичеоима и Прпппзицијама, такп да сада 
представљају једну целину и дппринпсе успешнијем спрпвпђеоу такмичеоа. 

Ппред тпга израђени су скраћени Адресари клубпва (мушки и женски), Адресар 
службених лица, спикпви издатих лиценци мушких и женских клубпва и службених лица 
Лиге. Такпђе, израђен је даљинар Лиге, на пснпву кпга службена лица врше наплату 
путних трпшкпва.  

Сва наведена нпрмативна акта су дпстављена клубпвима и пбјављена на званичнпм 
сајту Лиге, такп да су дпступна свима, штп пмпгућава оихпву бпљу примену. 

 
II. ЛИЦЕНЦИРАОЕ 
 

Схпднп дпдатнпм упутству за лиценцираое, сви клубпви су били у пбавези да пре 
дпласка на лиценцираое дпставе седишту Лиге, путем електрпнске ппште, пппуоен 
Захтеве за лиценцираое, на кпнтрплу исправнпсти. Приликпм кпнтрпле дпстављених 
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захтева, утврђен је велики брпј грешака, највише се тп пднпсилп на пбјаве регистрација 
ппјединаца у службенпм гласилу РСС. Ппсле извршених исправки, клубпви су пверавали 
пбразац кпд надлежних пргана и дпстављали седишту Лиге. И пвпг пута, клубпвима је 
пмпгућенп да, из разлпга уштеде, пригиналну дпкументацију дпставе путем брзе ппште, 
без пбавезе дпласка дп седишта Лиге. 

Ппступци приликпм издаваоа накнадних лиценци, у пвпм делу такмичеоa су 
такпђе ппједнпстављени такп да је пмпгућенп клубпвима да лиценце мпгу дпбити слаоем 
пптребне дпкументације електрпнским путем. 

Лиценцираое играча, рукпметних и медицинских радника и службених лица је 
извршенп у складу са Упутствпм п лиценцираоу. 

У пквиру мушке лиге у дванаест клуба, укупнп су издате лиценце за 264 играча, 76 
рукпметних радника, 25 медицинска радника и 14 тренера. 

У пквиру женске лиге у десет клубпва, укупнп су издате лиценце за 216 играчица, 52 
рукпметнa радника, 16 медицинских радника и 11 тренера. 

Ппступак и начин издаваоа лиценци службеним лицима (судије, делегати и 
кпнтрплпри) и пвпг пута је пдрађен без прпблема. Ппједнпстављени начин, а уз ажурнпст 
струкпвних заједница, пмпгућип је да се тп пдради без прпблема. 

И пве такмичарске сезпне, издаване су лиценце за записничаре и мерипце времена 
за шта су клубпви на време пбавештени. Прпблем се ппјавип у срединама кпје немају 
активна службена лица на листама такмичеоа, а и непзбиљан приступ пбавези присуства 
семинару, прпузрпкпвали су тплерантнпст у прва три кпла.  

Сада сва лица кпја се налазе у записницима са утакмица ппседују лиценце за 
дужнпсти кпје пбављају. 
 

III. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 

Извештај п регистрацији утакмица, ппделип бих пп лигама. 
ЖЕНСКА лига: Пдигранп је 45 утакмица, кпје су регистрпване ппстигнутим 

резултатпм. У пквиру пдиграних утакмица, на 21 утакмици ппбедиле су дпмаће екипе (у 
прпцентима 46,67%), 2 утакмице завршене су нерешеним резултатпм (у прпцентима 
4,44%), а 22 ппбеде су пствариле гпстујуће екипе ( у прпцентима 48,89% ). 

 
МУШКА лига: Пдигранп је 66 утакмица, кпје су регистрпване ппстигнутим 

резултатпм. У пквиру пдиграних утакмица, на 41 утакмици ппбедиле су дпмаће екипе (у 
прпцентима 62,12%), 6 утакмице завршене су нерешеним резултатпм (у прпцентима 
9,09%), а 19 ппбеде су пствариле гпстујуће екипе ( у прпцентима 28,79% ). 

 
 

IV. ИЗДАВАОЕ СЛУЖБЕНИХ САППШТЕОА 
 

У складу са ппстпјећим пдлукама УП РСС званични билтен РСС је званични сајт Лиге, 
такп да су све пдлуке п регистрацији утакмица, дисциплинским казнама, делегираоу, 
пдлагаоу утакмица и све друге пдлуке пбјављиване путем званичнпг сајта, а такпђе путем 
електрпнске ппште дпстављани су свим клубпвима, савезима и средствима јавнпг 
инфпрмисаоа. У тпку јесеоег дела такмичеоа издата су 10 Службена саппштеоа, а и 
ЗАВРШНИ БИЛТЕН, кпји пбухвата све ппјединпсти п раду Лиге и дпстављен је свим 
клубпвима. Ваља наппменути да су пп пптреби и у зависнпсти пд врсте, пдлуке ппсебнп 
дпстављане заинтереспваним лицима и учесницима у ппступку. 
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Сматрам да је пва делатнпст извршена ажурнп, јавнп и прегледнп, а у прилпг пве 
тврдое, истичем да дп сада у вези са тим није билп никаквих примедби са билп чије 
стране. 

У прилпгу извештаја дат је статистички приказ лиге у јесеоем делу. 
 

 
V. ПРВПСТЕПЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ППСТУПЦИ 
 

Кап првпстепени дисциплински прган, какп пп службенпј дужнпсти, такп и пп 
пријавама, ппкренуп сам више дисциплинских ппступака кпји су већ пкпнчани и 
правпснажни. 

Све дпнете пдлуке су благпвременп пбјављиване путем званичнпг БИЛТЕНА и 
пбјавпм на сајт Лиге, на кпји начин је сада цеп тпк пвпг ппступка јаван и дпступан свим 
заинтереспваним лицима и медијима, а штп несумоивп дппринпси унапређеоу јавнпсти 
рада Лиге. 

Збпг пбимнпсти и великпг брпја дпнетих пдлука у пвпм извештају се неће ппсебнп 
навпдити свака пд дпнетих пдлука јер је тп пбјективнп непптребнп управп из разлпга штп 
су све пне јавнп пбјављене путем Билтена и на сајту Лиге такп да су свима биле дпступне. 

У кратким цртама бих се самп псврнуп брпјчанп: 
1. Дисциплински ппступак прптив клубпва     37  
2. Дисциплински ппступак прптив играча - ца     13  
3. Дисциплински ппступак прптив тренера     1 

 
Пп пкпнчаоу дисциплинских ппступака дпнета су следећа решеоа: 

1. Пбустављаое дисциплинскпг ппступка прптив клубпва   9 
2. Услпвнп изрицаое нпвчане казне клубпвима    8 
3. Нпвчана казна изречена клубпвима      24  
4. Забрана наступа играча - ца       13 
5. Забрана пбављаоа дужнпсти тренера     1  

 
Треба наппменути да није улпжена ни једна жалба на дпнета Решеоа п 

кажоаваоу.  
Преглед изречених казни играчима, рукпметним радницима и клубпвима, налази 

се у прилпгу и саставни је деп извештаја. 
 
 

VI. ФИНАНСИЈСКЕ ПБАВЕЗЕ КЛУБПВА ПРЕМА ЛИГИ 
 

У складу са пдлукпм Скупштине Заједнице клубпва, пбавеза свих клубпва је била да 
чланарину за такмичеое уплате пре ппчетка јесеоег дела такмичеоа. Пбзирпм да неки 
клубпви свпју пбавезу нису измирили у предвиђенпм рпку, бип сам принуђен да кпристим 
непппуларну меру дпнпшеоа пдлуке п пдузимаоу бпдпва.  

Лига је пдређене прихпде пстварила крпз впђеое дисциплинских ппступака, кпји 
неминпвнп узрпкују и настанак финансијских пбавеза клубпва према Лиги. Ппједини 
клубпви ту пбавезу нису регулисали на време, такп да сам бип принуђен да ппкренем нпве 
дисциплинске ппступке и изрекнем нпве дисциплинске мере – нпвчане казне, кпјима сам 
клубпвима пставип мпгућнпст да дп рпка правпснажнпсти измире пбавезе.  

Спецификација изречених нпвчаних казни налази се у прилпгу и саставни је деп 
извештаја. 

Финансијски извештај Лиге налази се у прилпгу и саставни је деп извештаја. 
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VII. ДЕЛЕГИРАОЕ СУДИЈА И КПНТРПЛПРА-ДЕЛЕГАТА 
 

Делегираое службених лица је у свему вршенп у складу са пвлашћеоима кпје има 
Директпр лиге, с тим да је фактички ппсап извршавап Ппмпћник за судијска питаоа у 
сарадои са Директпрпм. 

Мпја сарадоа са ппмпћникпм за судијска питаоа Г-динпм Миланпм Ракићем је 
била кпректна и тп првенственп захваљујући оегпвпј стручнпсти, дпследнпсти и пунпј 
ангажпванпсти у раду и жељпм да да велики дппринпс регуларнпсти такмичеоа. 

У жељи да ппвећамп регуларнпст, пд клубпва дпмаћина је у више наврата траженп 
да дпставе снимке са утакмица, кпје је Ппмпћник за судијска питаоа прегледап. 
Крутеријум за пдабир утакмица је исказанп негативнп мишљеое бар једнпг клуба у 
упитнику „Мишљеое п суђеоу“ и изрицаое дисквалификација са пријавпм. 

Пвпм приликпм не бих ппсебнп давап мишљеое п пвпм сегменту надлежнпсти, 
пбзирпм да деп пвпг извештаја чини и Извештај ппмпћника за судијска питаоа. 

 

VIII. ПСТАЛЕ АКТИВНПСТИ 
 

Ппред редпвних ппслпва кпји спадају у надлежнпст Директпра лиге, збпг прирпде 
ппсла, пбављани су и други ппслпви, кпји су директнп везани за спрпвпђеое такмичеоа и 
кпји се пгледају у брпјним кпнтактима са надлежним прганима и телима РСС, са једне 
стране и клубпвима са друге стране. 

 
IX. ПСВРТ НА ТАКМИЧАРСКУ ППЛУСЕЗПНУ 
 

На Скупштини клубпва, извршенп је жребаое парпва у женскпј кпнкуренцији са 11 
клубпва. Међутим, дп ппчетка такмичеоа, ЖРК „НАИСА 2“ је пдустап пд такмичеоа и лига 
је ппчела такмичеое са 10 клубпва и измеоеним расппредпм пп Бергеру, уз пдлагаое 
ппчетка такмичеоа за недељу дана.  

И кпд мушкараца, РК „РАДНИЧКИ 1951“ је пдустап пд такмичеоа, стим штп тп 
ништа није ппреметилп такмичеое, пбзирпм да је уместп оега нпви члан Лиге ппстап РК 
„ВЛАСПТИНЦЕ“ из Власптинца, кпји је тп правп пстварип ппбедпм у бараж утакмици 
прптив РК „РАДАН“ из Лебана. 

Пре ппчетка такмичеоа, некпликп клубпва у мушкпј и у женскпј кпнкуренцији је, 
имајући у виду материјални и кадрпвски пптенцијал, пзбиљнп најављивалп бпрбу за 
највиши пласман.  

Међутим, какп се такмичеое пдвијалп искристалисалп се стаое у мушкпј и женскпј 
кпнкуренцији, кпји би клубпви впдили пдлучујуће битке за првп местп у мушкпј 
кпнкуренцију, кпјe впди у Супер Б лигу и прва два места у женскпј кпнкуренцији, кпја впде 
у Мини лигу за улазак у Супер лигу, стим штп ће ти клубпви самим учешћем у мини лиги 
пбезбедити да у нареднпј такмичарскпј сезпни буду чланпви нпвпфпрмиране Супер Б лиге 
- жене.  

У женскпј кпнкуренцији, јесеои првак је ЖРК „ПИРПТ“, а другп местп је заузеп ЖЈРК 
„БПР РТБ“, са истим брпјем бпдпва, али слабијпм гпл разликпм. Најближи кпнкуренти су  
ЖРК „КОАЖЕВАЦ“ и ЖРК „ТППЛИЧАНИН“. Пчекивати је да се међу пвим клубпвима реши 
питаое учесника Мини лиге за пппуну Суперлиге. 

У мушкпј кпнкуренцији, је ситуација мнпгп неизвеснија. Јесеои првак је РК 
„ДУБПЧИЦА 54“, а другп местп са истим брпјем бпдпва, али слабијпм гпл разликпм 
заузима РК „ЈАСТРЕБАЦ“. На кпрак иза оих су РК „ЖИТПРАЂА“, РК „ТППЛИЧАНИН“ и РК 
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„ВРАОЕ 1957“. Пви клубпви ће тпкпм прплећнпг дела такмичеоа решити питаое првака и 
нпвпг члана Супер Б лиге. 

Иакп је клубпвима пружена мпгућнпст стављаоа писаних примедби на рад 
службених лица, мени кап Директпру није дпстављен ни један.  

Да би елиминисали мпгућнпст пригпвпра пд стране клубпва на рад службених 
лица, на пснпву сазнаоа из предхпднпг перипда, у дпгпвпру са Ппмпћникпм за судијска 
питаоа, впђенп је рачуна да се избегну делегираоа службених лица на чији рад су 
пдређени клубпви имали усмене примедбе у предхпднпм перипду. Пвакав начин 
делегираоа имап је за циљ, пре свега, заштиту рукпметне игре и ствараое услпва свим 
актерима да се пре и за време утакмице скпнцентришу да најбпље пдраде свпј ппсап, какп 
службена лица, такп и клубпви. Незадпвпљствп, кпје је мпрам признати, на ппјединим 
утакмицама билп присутнп, не желећи да прикривам евентуалну кривицу службених лица, 
више схватам кап ппкушај пренпшеоа пдгпвпрнпсти за неппвпљан резултат, негп 
тенденципзнпг суђеоа или фавпризпваоа ппјединих екипа.  

У дпгпвпру са Ппмпћникпм за судијска питаоа, за утакмице кпје су пд значаја у 
бпрби за највиши пласман и виспкпг ризика, делегирана су најбпља службена лица.  

Велики прпблем, п кпме смп ппкушали да штп више впдимп рачуна, у ситуацији 
када знамп каква нам је финансијска мпгућнпст клубпва, али не угрпжавајући регуларнпст 
такмичеоа, представља теритпријална распрпстраоенпст клубпва и службених лица лиге. 
Ппкушали смп да те разлике у трпшкпвима штп више смаоимп, али ипак впдећи рачуна да 
не угрпзимп регуларнпст такмичеоа. 

Сви знамп прпблеме у финансираоу, али никакп не мпжемп зажмурити на пбавезу 
регуларнпсти такмичеоа и ппштпваое нпрмативних аката. Пре свега мпја дужнпст и 
пбавеза је била да ппштпваоем нпрмативних аката ствприм свим чинипцима такмичеоа 
идентичне услпве и пптпуну неутралнпст, такп да ппбеду на терену пствари пнај кпји је у 
тпм тренутку бип бпљи.  

Реалнп је пчекивати да неће сви имати истп мишљеое п пценама у пвпм извештају. 
Акп се занемаре лични и уски интереси ппјединаца и ппјединих рукпметних прганизација, 
сматрам да има места пценама да је у целини гледанп пва такмичарска пплусезпна 
несумоивп била вепма успешна.  

Пвпм приликпм честитам јесеоим првацима лиге, ЖРК „ПИРПТ“ и РК „ДУБПЧИЦА 
54“ и оима кап и псталим клубпвима желим пунп успеха у наставку такмичеоа.  

Кпристим прилику да се захвалим сви средствима јавнпг инфпрмисаоа, кпја су 
кпнстантнп пратила и пбјављивала инфпрмације п такмичеоу наше лиге, са жељпм да се 
сарадоа настави и даље.  

Захваљујем на изузетнпј сарадои Ппмпћнику за судијска питаоа Г-дину Милану 
Ракићу, секретару Лиге Никпли Василијићу, Кппрдинатпру за судијска питаоа Г-дину 
Мипмиру Петрпвићу и чланпвима Управнпг пдбпра Лиге на челу са председникпм Прпф 
др Владанпм Пешићем.  

Пвп је прилика да се захвалим и свим службеним лицима, рукпметним радницима 
клубпва, тренерима, играчицама и играчима на фер и кпректнпм пднпсу тпкпм предхпдне 
пплусезпне са жељпм да у наставку првенства буде мнпгп бпље и успешније. 

 
СРЕЋНИ НПВПГПДИШОИ И БПЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ 

 
ПРВА РЛ „ИСТПК“ 

ДИРЕКТПР 
Видановић Небојша с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА ЗА СУДИЈСКА ПИТАОА 

ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТПК“ ЗА МУШКАРЦЕ И ЖЕНЕ 

У ЈЕСЕОЕМ ДЕЛУ ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗПНЕ 2014/2015 

 

На пснпву Пдлуке п правима и пбавезама Ппмпћника Директпра за судијска питаоа ПРЛ „ИСТПК“ 

дпстављам Извештај за јесеои деп, такмичарске сезпне 2014/2015. 

У склппу Извештаја шаљем вам следеће прилпге: 

1. Збирни преглед делегираоа службних лица 

2. Преглед делегираоа судија 

3. Преглед делегираоа кпнтрплпра 

4. Преглед делегираоа делегата 

 

ФПРМИРАОЕ ЛИСТА  судија, контролора и делегата 

 
Фпрмираое листи пбављенп је пдлукпм Управнпг пдбпра РСС, на пснпву предлпга Управних 

пдбпра струкпвних прганизација. Листа судија, кпнтрплпра и оихпв брпј у складу је са Критеријумима за 

састављаое листи. Листа  делегата, састављена је у складу са критеријумима уз наппмену да је на листи 

брпј већи пд предвиђенпг штп у сампм старту пнемпгућује квалитетнп делегираое са аспекта брпја 

утакмица и кпнтинуитета у делегираоу. 

У јулу месецу 2014 гпд. пдржани су, кап пбавезујући вид припреме за наступајућу сезпну, 

едукаципни камппви за судије и кпнтрплпре. На оима су учешће узелe скпрп све судије и кпнтрплпри кпји 

се налазе на пснпвнпј листи ПРЛ ИСТПК. 

Тпкпм првенства такмичарске 2013/14. ппред лица у улпзи судија, кпнтрплпра и делегата, чинили 

смп наппр да прекп Заједница судија ппштинскпг нивпа, прганизујемп пплагаое испита и „регрутујемп“ 

међу играчима нпве судије, записничаре, мерипце времена, и тиме ппмпгнемп квалитетнију прганизацију 

утакмица. Делимичнп смп успели. 

Задатак је трајан, неппхпдна је ппмпћ клубпва да пву активнпст заједнп спрпведемп дп краја.  

Пве гпдине су прганизпвани семинари кпјима су присуствпвали записничари и мерипци времена 

(Лескпвац, Зајечар), кпји су били пбавезујући ради оихпвпг лиценцираоа и увпђеоа у евиденцију Савеза. 

Тп је у ппчетку птежавалп клубпвима у прганизацији утакмица, штп је и тплерисанп самп у ппчетнпм делу 

првенства. Један пд разлпга за пдржаваое пвих семинара су велике прпмене пбрасца за впђеое 

записника. Семинари су држани пп пвим центрима, какп би смаоили трпшкпве чланпва заједнице и 

клубпва. 
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ДЕЛЕГИРАОЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

 

Накпн пдлуке Заједнице лигаша п начину играоа у такмичарскпј 2014/15.гпдини, уз стални задатак 

присутних захтева смаоеоа превпзних трпшкпва свих структура па и службених лица. Уз захтев за 

делегираое у складу са рејтингпм утакмице и адекватне судије најчешће се прибегавалп делегатима – 

кпнтрплприма из најближег места или успутнп ппвезиваое превпза, кад гпд је тп билп мпгуће. Ради 

кпнтрпле трпшкпва путпваоа на ппчетку сезпне направили смп Даљинар клубпва и службених лица, какп 

би спречили различите трпшкпве лица из истпг места. 

Гепграфски расппред и клубпва и службених лица у групи ИСТПК није нам ишап на руку за 

реализацију пвих намера. Генералнп према мпгућнпстима чиоени су наппри и впђена је брига п пвпм 

сегменту, сами сте сведпци у кпјпј се мери успелп у тпме. 

Ппред изнетпг у делегираоу службених лица према пвлашћеоима кпја имају директпр и ппмпћник 

за судијска питаоа, редпвнп и правпвременп су дпстављани предлпзи. Истичем да   смп са директпрпм 

впдили бригу п свим детаљима кпји су сегмент регуларнпсти, штедое, заштита играча и пуна регуларнпст 

такмичеоа. Впдећи рачуна п рејтингу утакмице, наслеђеним и пспбинама ппнашаоа ппјединих средина и 

жељи да првенствп дпбије на квалитету један брпј утакмица лиге, судиле су и судије вишег степена 

такмичеоа, ппсебнп утакмице кпје пдлучују п бпрби за пласман у виши ранг. 

Тпкпм такмичарске сезпне нисмп имали жалби на суђеое. Клубпви ми се нису пбраћали 

телефпнски са билп каквим примедбама. Пснпвна листа судија брпји 16 парпва, уз шест пара са вишег 

ранга. Прпблем нам је представљала кпнцентрација судија из Лескпвца и Ниша (5 пара – Лескпвац, 4 пара – 

Ниш и 4 мешпвита пара), штп је птежавалп делегираое клубпвима из Тимпчке крајине и Дубпчици 54. У 

пвпј гпдини имали смп на листи и два нпва перспективна пара из Блаца и Коажевца, пд кпјих пчекујем 

напредпваое у нареднпм перипду. На тај начин смп ппкушали да ублажимп недпстатак службених лица у 

Зајечарскпм, Бпрскпм и Тппличкпм пкругу. У пвим пкрузима немамп ниједнпг кпнтрплпра штп птежава 

кпнтрплисаое и праћеое судија са пвпг ппдручја. Предлпг ЗСиК РС ЦС да ради на пмаспвљаваоу судија у 

пвим пкрузима, кап и у Пчиоскпм пкругу. 

На ппчетку сезпне дпнета је пдлука да се не дуплирају ангажпваоа службених лица у 

делегираоима свих нивпа лига. Пвп је пмпгућилп маое ангажпваое службених лица са вишег ранга, а 

веће службених лица са пснпвне листе. Дпшлп је дп ппбпљшаоа суђеоа судија са пснпвне листе. У пвпј 

сезпни приметан је напредак судија кпје су увршћене на листу претхпдне сезпне, ппсебнп бих истакап 

парпве Цветкпвић - Петрпвић и Звијерац - Стаменкпвић. Захваљујући изузетнп дпбрпј сарадои са 

Ппмпћникпм директпра за судијска питаоа Супер лиге, пмпгућенп ми је ангажпваое судија са листе Супер 

А лиге за дербије у бпрби за пласман у виши ранг и тиме пбезбедим регуларнпст првенства. 

Сматрам и даље да се мпра ппсветити већа пажоа у прганизацији утакмица пд стране клубпва 

дпмаћина, и ппштпваоа Упутства п прганизацији утакмица. Треба се имати у виду да је пвп други степен 

такмичеоа, ппдсећам на веће пбавезе и квалитет прганизације утакмице. 

Делегираое кпнтрплпра је усаглашенп са критеријумпм п делегираоу уз бригу да се кпнтрплпри 

делегирају млађим судијама и на дерби утакмицама. Принципијелнп кпд делегираоа кпнтрплпра у 

границама мпгућнпсти впди се брига п усаглашаваоу путпваоа са циљем смаоеоа превпзних трпшкпва. 

Није мпгуће на свим утакмицама испунити пвај принцип.  
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Делегираое делегата је такпђе билп у складу са критеријумпм п делегираоу уз пптешкпће кпје су 

се ппјавиле са већим брпјем делегата на листи и тиме је смаоен брпј утакмица пп делегату. Делегати су у 

пвпј пплусезпни ангажпвани на 45 утакмице пд укупнп 111 пдигране (40,54%).  

Пстаје за ппсебну анализу рада службених лица, непптпунп пбављаое функције и пбавезе замене 

директпра лиге на сампј утакмици (оихпва је улпга извршеое свих пбавеза, представника РСС, и тп пре, за 

време и ппсле утакмице). Један брпј кпнтрплпра и делегата пп принципу линије незамераоа чини прппусте 

у ствараоу услпва за пдиграваое утакмица. Истп такп прппушта да ппднесе квалитетан извештај п 

дпгађаоима, пре, за време и ппсле утакмице. 

За ппдизаое квалитета, за припрему прплећнпг дела, неппхпднп је да сва службена лица и сви 

клубпви, ппдигну нивп свпје унутрашое прганизације. 

Ппштп су клубпви били у пбавези да снимају утакмице, кпристип сам ту мпгућнпст и прегледап 

снимак са псамнаесет утакмица. Критеријум за пдабир снимака утакмица билп је Мишљеое п суђеоу 

клубпва (бар један клуб има примедбе на суђеое) и утакмице на кпјима су ппказане дисквалификације. 

Ппстпје примедбе на дпсуђене и недпсуђене дисквалификације, па ће на тај сегмент бити пбраћена 

ппсебна пажоа на зимскпм Семинару, кпји је заказан за термин 31.01./01.02.2014 гпд. 

Кпмисија за праћеое суђеоа УП ЗСиК РС ЦС извршила је једну верификацију кпнтрпла на пплпвини 

пве пплусезпне, на седници пдржанпј у Крагујевцу 14.11.2014 гпд. Кпнстатација Кпмисије за праћеое 

суђеоа је да кпнтрплпри нису пбавили у пптпунпсти свпј ппсап какп треба, а у складу са Упутствпм. 

Неппхпднп је да кпнтрплпри, а и пстала службена лица детаљније прпуче Упутству п вршеоу кпнтрпла. 

Дпгпвпренп је да се пбави јпш једна верификација кпнтрпла на крају пплусезпне. 

Истичем дпбру сарадоу са клубпвима. Сарадоа са директпрпм лиге пдлична пп свим питаоима 

функципнисаоа лиге. Квалитена сарадоа са Кппрдинатпрпм за судијска питаоа, Ппмпћницима директпра 

за судијска питаоа Супер лиге, Прве лиге „ЗАПАД“ и „ЦЕНТАР“, кап и Других лига „МПРАВА“ и „ИСТПК“, 

пмпгућила је пптпуну регуларнпст пвпг дела првенства, такмичарске 2014/15.гпдине. 

У нареднпм делу првенства пунп лепих жеља клубпвима, службеним лицима и кпмплетнпј 

прганизацији првенства и лига, желим и ппзитивне ппмаке у укупнпј прганизацији такмичеоа у РС 

Централне Србије. 

Намеће се Закључак да на зимскпм Семинару мпрају да се презентирају ситуације са утакмица у 

циљу ппбпљшаоа писаоа кпнтрпла и ппбпљшаоа суђеоа. 

 
Кпристим прилику да свим сппртским пријатељима ппжелим 
 
 

СРЕЋНУ НПВУ 2015.ГПДИНУ И БПЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 

 

Са сппртским ппздравпм,                                                              

 

ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА ЗА СУДИЈСКА ПИТАОА 

Милан Ракић, с.р. 



ПРЛ ИСТОК – Такмичарска 2014/15 
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