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Ниш, 30.септембар 2016 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 01 
 
 

1. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења, све одигране утакмице: 
- 01 кола – Мушкарци 
- 01 кола – Жене 

региструју се постигнутим резултатом. 
 

* 
2.  Сходно чл. 35 Пропозиција такмичења, сви клубови су обавезни да најкасније 48 сати по 

завршетку утакмице, Директору лиге електронском поштом доставе упитник „Мишљење 
о суђењу“ са одигране утакмице.  

 Последњи пут упозоравам и опомињем  
-  
- РК „БСК ХЕБА“ 
- ЖРК „ЖИТОРАЂА“ 
- ЖРК „ТОПЛИЧАНИН“ 
- ЖРК „ДУБОЧИЦА“ 

да у року од 24 сата од објаве овог саопштења достави свој упитнике „Мишљење о 
суђењу“ са утакмица 01 кола 

 У случају да се не поступи по овом упозорењу, биће изречене дисциплинске санкције у 
складу са Дисциплинским правилником РСС ( Чл. 140 тч. 11 Дисциплинског правилника 
РСС – клуб из другог степена – 5.000,00 динара). 

 
* 

3. 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. 
Посебно скрећем пажњу на начин наплате путних трошкова, те је потребно у 
потпуности испоштовати одредбе Одлуке о висини и начину исплате 
трошкова службених лица.  
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 
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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  

 
* 

4. Извод из Пропозиција такмичења – члан 24 
 
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).  
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