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Ниш, 06. мај 2016 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 20 
 

1. Нова адреса седишта лиге: 
Рукометни савез Централне Србије 
Првa рукометнa лигa „ИСТОК“ 
18000 Ниш, ул. Зетска 6а,  

 
* 

2. Решење о кажњавању рукометног радника РК ЖИТОРАЂА из Житорађа, Маљевић 
Миомира, саставни је део овог Службеног саопштења и биће достављено именованом, 
путем клуба. 

 
* 

3. Решење о кажњавању РК ЖИТОРАЂА из Житорађа, због дисквалификације рукометног 
радника Маљевић Миомира, саставни је део овог Службеног саопштења и биће 
достављено клубу. 

 
* 

4. Решење о наступу РК „РТАЊ“ из Бољевца, без лиценцираног тренера, саставни је део 
ових Службених саопштења и биће достављено клубу. 

 
* 

5. Упозоравам клубове којима су изречене новчане казне по решењима 
Директора Лиге, да поштују рокове измирења обавеза. У супротном, стичу се 
услови за покретање нових дисциплинских санкција. 

 
* 

6. 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 
- Упутство за службена лица, 
- Упутство о спортским објектима.  
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. 
 

* 
7. Посебно скрећем пажњу на начин наплате путних трошкова, те је потребно у 

потпуности испоштовати одредбе Одлуке о висини и начину исплате 
трошкова службених лица.  
 

Путни трошкови који могу да се наплате: 
 Карта брзог воза - први разред 
 Аутобуска карта 
 10 литара горива на 100 км + путарина (наплаћује судијски пар, а уколико делегат или 

контролор нису из истог места или места које је судијама ''пролазно'' имају право такође 
да наплате коришћење сопственог аутомобила) 
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Начин исплате трошкова службених лица 
Екипа домаћин је обавезна да по објави делегирања, на текуће рачуне службених лица 
изврши уплату њихових трошкова и да им доказ о уплати стави на увид пре почетка 
утакмице. 
Уколико екипа домаћин не поседује доказ о уплати трошкова, обавезна је да трошкове 
службених лица измири пре почетка утакмице. 

Службена лица, сходно Закону, дужна су да представнику екипе домаћина, за исплаћене 
трошкове предају: 
 признаницу, за исплаћену таксу, 
 путни налог, за исплаћене путне трошкове или дневницу; путни налог мора бити 

попуњен са свим подацима (укључујући и попуњен извештај са пута, на полеђини путног 
налога) и потписан од стране лица које ове трошкове наплаћује; уз путни налог прилаже 
се рачун за гориво (РАЧУН МОРА ДА БУДЕ НА МИНИМУМ ЛИТАРА КОЛИКО 
ПРИПАДА ПО КИЛОМЕТРАЖИ) и признаница од путарине (долазак) или возна или 
аутобуска карта. По повратку са путовања, клубу се доставља путарина код повратка. 

Клубови који желе да службена лица исплаћују у готовом то могу да учине у складу са 
Законом. 

Службена лица којима нису исплаћени трошкови, обавезни су да саставе допунски извештај 
и наведу износ и разлог због којег трошкови нису исплаћени. Ако службена лица не доставе 
допунски извештај, против њих ће бити покренут дисциплински поступак у складу са 
Дисциплинским правилником РСС. 

 
* 

8. ОБАВЕЗЕ ДЕЛЕГАТА ПО ЗАВРШЕТКУ УЗАКМИЦЕ 
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. 
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 их 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 (ако постоји), Организациони тим, 
спискови Састав екипе и евентуално допунски материјал. 
Адреса за доставу:  
ПРЛ „ИСТОК“, Ниш 18000, Зетска 6а  

 
* 

9. Пропозицијама такмичења РСС, предвиђено је да у спортским салама у којима се 
одигравају утакмице редовних рукометних такмичења, поред заставе Републике Србије, 
обавезно налази и застава Рукометниг савеза Србије.   
 
Скрећемо пажњу клубовима да су обавезни да обезбеде заставу и поставе је  
у спортској хали код одигравања утакмице. 

mailto:prlistok1@gmail.com
mailto:mrakic2012@gmail.com
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Клубови који не испоштују ову обавезу, биће санкционисани у складу са 
Дисциплинским правилником РСС. 
 
Делегати - контролори на утакмицама 19 кола Мушке лиге и 13 кола женске 
лиге, обавезни су да у свом Извештају констатују да ли су у халама 
постављене заставе Републике Србије и Рукометног савеза Србије. 
 

* 
10. ИЗВОД ИЗ ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА – ЧЛАН 14 

 
ДОМАЋИН УТАКМИЦЕ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 12:00 У УТОРАК, 
ПИСАНИМ ПУТЕМ (Е-МАИЛ, ФАКС, ТЕЛЕГРАМ) ОБАВЕСТИ ГОСТУЈУЋУ ЕКИПУ И 
ДИРЕКТОРА ЛИГЕ О ДАНУ И ДАТУМУ ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ, ВРЕМЕНУ 
ПОЧЕТКА И БОЈИ ДРЕСОВА. 

 КЛУБ КОЈИ ИМА ДЕФИНИСАН ТЕРМИН ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ, ОБЈАВЉЕН У 
АДРЕСАРУ, ОСЛОБАЂА СЕ ОВЕ ОБАВЕЗЕ, ИЗУЗЕВ АКО ДОЛАЗИ ДО ПРОМЕНЕ 
ТЕРМИНА. 

 У СЛУЧАЈУ ДА СЕ НЕ ПОСТУПИ ПО ОВОМ УПУТСТВУ, БИЋЕ ИЗРЕЧЕНЕ 
ДИСЦИПЛИНСКЕ САНКЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ДИСЦИПЛИНСКИМ ПРАВИЛНИКОМ 
РСС ( ЧЛ. 139 ТЧ. 14 ДИСЦИПЛИНСКОГ ПРАВИЛНИКА РСС – КЛУБ ИЗ ДРУГОГ 
СТЕПЕНА – 7.500,00 ДИНАРА).  

 
 

ДИРЕКТОР 

ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 
 

Горан Стевановић 


