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Ниш, 04. децембар 2015 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 10 
 
1. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења РСС,  

1. Све одигране утакмице 10 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим 
резултатом. 

 
 
* 

2. Поступајући као првостепени дисциплински орган, на основу одредби чл. 25 став 1 тачка 
10 Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова Прве рукометне лиге Исток и у 
складу са Одлуком УО ПРЛ Исток а у поступку утврђивања навода у упитнику „Мишљење 
о суђењу“, дана 04.12.2015 године,  

 
 

ОБАВЕЗУЈЕМ 
 

o РК ЈАГОДИНА из Јагодине да у року од 3 дана од објаве овог решења достави 
Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 10. кола ПРЛ Исток - Мушкарци, 
која је одиграна 28.11.2015 године између РК ЈАГОДИНА из Јагодине и РК БЕЛА 
ПАЛАНКА из Беле Паланке. 

o РК ВРАЊЕ 1957 из Врања да у року од 3 дана од објаве овог решења достави 
Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 10. кола ПРЛ Исток - Мушкарци, 
која је одиграна 28.11.2015 године између РК ВРАЊЕ из Врања и РК ЖИТОРАЂА из 
Житорађа. 

o РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца да у року од 3 дана од објаве овог решења достави 
Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 10. кола ПРЛ Исток - Мушкарци, 
која је одиграна 28.11.2015 године између РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца и РК ПЛАНИНКА 
ПРОЛОМ ВОДА из Куршумлије. 

 
Непоступање по овој обавези, биће санкционисано у складу са Дисциплинским 
правилником РСС 

 
* 

3. На сајту Лиге, у одељку Лиценце, објављени су спискови издатих лиценци Клубова са 
сликама појединаца.  
Скрећем пажњу, право наступа појединаца на утакмици стиче се на основу текстуалног 
списка издатих лиценци, док ови спискови служе за лакшу идентификацију појединаца. 

 
 
* 

4. Упозоравам делегате и делегате-контролоре да су обавезни да добро познају 
сва нормативна акта такмичења. Посебно скрећем пажњу на: 
- Пропозиције такмичења РСС, 
- Дисциплински правилник РСС 
- Правила рукомета 
- Правилник о организацији и одигравању утакмица 
- Упутство за службена лица, 
- Упутство о спортским објектима.  
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Сва акта се налазе на сајту РСС и сајту Лиге, те Вас у том смислу молим да пажљиво 
проучите сва акта и пратећа документа, како би сте на ваљан начин обавили дужност. 
Делегат (контролор) је дужан да обавести руководиоце екипа после одигране 
утакмице уколико су постојали дисциплински прекршаји из члана 139. и 140. 
Дисциплинског правилника РСС и да те прекршаје јасно и прецизно опише у 
свом Извештају. 
Поводом ове обавезе дужни сте да се упознате са свим детаљима 
предвиђеним у члановима 139. и 140. Дисциплинског правилника РСС. 
 
Посебно Вас упозоравамо на одредбе Правилника о организацији и 
одигравању утакмица (достављамо у прилогу Службених саопштења 10). 
 
Чланом 3 тачка 14, предвиђена је обавеза обезбеђивања довољног броја 
редара са маркерима. У случају да редари нису обележени маркерима, 
обавезни сте да о томе упозорите представника домаће екипе.  
Ако и поред упозорења редари не буду са маркерима, у свом извештају ћете 
констатовати да редарске службе није било на утакмици. 
 
Чланом 3 тачка 24, предвиђена је обавеза обезбеђивања најмање 2 лица 
старија од 15 година, обележена маркерима, за брисање пода по захтеву 
судија за време трајања утакмице. У случају да су лица млађа од 15 година, 
обавезни сте да о томе упозорите представника домаће екипе.  
Ако и поред упозорења не буду одређена нова лица старија од 15 година, у 
свом извештају ћете констатовати да домаћин није обезбедио лица за 
брисање пода. 
 
Резултате после завршетка утакмице делегати-контролори су обавезни послати путем 
СМС поруке на следећи број телефона: 064/882-72-77 
Порука треба да буде у форми:  

домаћин-гост-полувреме домаћин-полувреме гост-крај домаћин-крај гост 
По завршетку утакмице и слању СМС поруке, делегат-контролор је обавезан да се јави 
Директору и Помоћнику за судијска питања и укратко га обавести о утакмици 
Директор:  064/831-03-80 
Помоћник:  063/842-72-26 
Извештај делегата (образац број 11), скениран записник (може и слика са мобилног 
телефона) и евентуално допунски материјал, достављају се електронском поштом 
седишту Лиге (на адресу prlistok1@gmail.com) и помоћнику директора Лиге (на адресу 
mrakic2012@gmail.com), најкасније сутрадан по одигравању утакмице. 
Седишту Лиге препорученом пошиљком првог радног дана по одигравању утакмице, 
доставља се: Оригинал записника, Пријава МУП-у, Организациони тим, спискови Састав 
екипе и евентуално допунски материјал. 
Адреса за доставу:  
ПРЛ „ИСТОК“, Ниш 18000, Oбреновићева бб, ТПЦ КАЛЧА ламела БII локал 55  

 
 

 
 
 

 
ДИРЕКТОР 

ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 
 

Горан Стевановић 
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