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Ниш, 25. мај 2016 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 22 
 

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

 
* 

2. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења, одигране утакмице 
- 20 и 21 кола – Мушкарци,  
- 13 и 14 кола – Жене 

региструју се постигнутим резултатом. 
 

* 
3.  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 25.05.2016 године,  

 
ОБАВЕЗУЈЕМ 

 
o РК МЛАДОСТ 1949 из Зајечара да у року од 3 дана од објаве овог решења 

достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 21. кола ПРЛ Исток - 
Мушкарци, која је одиграна 21.05.2016 године између РК МЛАДОСТ 1949 из 
Зајечара и РК ХАЈДУК ВЕЉКО из Неготина. 

o РК БСК ХЕБА из Бујановца да у року од 3 дана од објаве овог решења достави 
Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 21. кола ПРЛ Исток - Мушкарци, 
која је одиграна 20.05.2016 године између РК БСК ХЕБА из Бујановца и РК БОР из 
Бора, 

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

 
* 

4. Решење о регистрацији утакмице 21 кола мушкарци РК Алексинац – РК Рембас, 
службеним резултатом, саставни је део овог Службеног саопштења. 

 
* 

5. Решење о покретању дисциплинског поступка против РК Рембас из Ресавице, због 
неодигравања првенствене утакмице 21 кола мушкарци РК Алексинац – РК Рембас, 
саставни је део овог Службеног саопштења и биће достављено клубу. 

 
* 

6.  Решење о кажњавању рукометног радника РК МЛАДОСТ 1949 из Зајечара, Вељковић 
Срђана, саставни је део овог Службеног саопштења и биће достављено именованом, 
путем клуба. 
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7. 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. 

 
* 

8. 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. 
 

* 
9.  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) 

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. 

 
* 

10. 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. 
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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  

 
* 

11. Поводом освајања првог места ЖРК „Наиса 2“ у такмичарској 2015/2016 
години, у петак, 27.05.2016 године, у Нишу, у сали ОШ „Мирослав Антић“ са 
почетком у 19:30 часова, одиграће се Ревијална утакмица ЖРК „Наиса 2“ – 
Репрезентација ПРЛ Исток. Том приликом ЖРК „Наиса 2“ биће додељен пехар 
и златне медаље за освојено прво место. 

 У прилогу Службених саопштења, достављамо позив за чланице 
Репрезентације ПРЛ Исток.  

 Ревијалну утакмицу ће судити Анђелић Маја и Ђорђевић Душица из Ниша. 
 

Овом прилоком честитамо ЖРК „Наиса 2“ освајање првог места 
у ПРЛ Исток, у такмичарској 2015/2016 години. 

 
 

 
ДИРЕКТОР 

ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 
 

Горан Стевановић 
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