
 

 
 
 
 
 
 

 

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 16 
НОВИ САД, 25.02.2013. године 

2.sever@rsv.co.rs 
 

o Табеле 

o Службена саопштења 
o Делегирање 

ТАБЕЛЕ:  

МУШКАРЦИ  

 1 Херцеговина 13 09 03 01 406 328 78 21 

 2 Банатски Карловац 13 09 02 02 383 349 34 20 
 3 Јединство (К) 13 09 01 03 392 330 62 19 
 4 Раднички (НС) 13 09 01 03 360 337 23 19 
 5 Напредак 13 09 00 04 377 345 32 18 
 6 Раднички (Ш) 13 07 01 05 315 326 -11 15 
 7 Апатин 13 07 00 06 367 351 16 14 

 8 Хајдук 13 06 01 06 369 378 -09 13 
 9 Црвенка 2 13 05 01 07 340 343 -03 11 
 10 Јабука 13 04 01 08 356 377 -21 09 
 11 Јединство (НБ) 13 04 01 08 297 334 -37 09 
 12 Далматинац 13 02 02 09 335 354 -19 06 
 13 Рума 13 03 00 10 339 433 -94 06 
 14 Потисје Плетекс 13 01 00 12 335 386 -51 02 

 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА: 
 

 Делегати или делегати - контролори су ДУЖНИ И ОБАВЕЗНИ да одмах након одигране утакмице 

пошаљу резултат са утакмице путем СМС поруке на број 061/688-7-588 - ПРИМЕР: Јединство(К)-

Потисје Плетекс 33:32(15:12) судијски пар: ______ и делегат-контролор: _______. Делегат или 
делегат-контролор који то не учини сноси дисциплинску одговорност. 

 Након слања СМС поруке, уколико је било на утакмици неправилности или казни које се морају 
образложити писменим путем (дисквалификације и др.) позову Директора лиге на 063/505-245, уколико 

то не учине, а на утакмици је било таквих радњи, то повлачи дисциплинску одговорност. 
 Делегати - контролори дужни су првог радног дана, након одигране утакмице, доставе записник са 

одигране утакмице препорученом пошиљком на адресу: Рукометни савез Војводине, Масарикова 25, 
21000 Нови Сад (са назнаком ЗА ДРЛС “СЕВЕР”). 

 Веома је битно да се организација утакмице обави на начин како је уређено Пропозицијама и изадатим 
Упутствима како би се предупредили евентуални пропусти који када се догоде МОРАЈУ БИТИ И 
САНКЦИОНИСАНИ. Нарочито треба водити рачуна о благовременом ОБАВЕШТАВАЊУ о месту и термину 

одигравања утакмице, а што се односи на клубове који су ту обавезу кроз упитник преузели. Други важан 

детаљ је обезбеђивање реда пре, током, и по завршетку утакмице, као и обезбеђивање ПОТПУНЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ СВИХ АКТЕРА утакмице. 

 Поседовање акта о пријави утакмице МУП-у је обавеза са више аспеката, а Пропозицијама је уређено да 
делегат утакмице НЕ МОЖЕ дозволити почетак утакмице ако организатор (домаћин) не прикаже поменути 
акт, или ако, у случају да нема акта, утакмици не присуствују припадници МУП-а (униформисана лица - 

полицајци). 
 Сваки клуб је ДУЖАН да своје утакмице игра у складу са унапред утврђеним РАСПОРЕДОМ и у терминима 

који су одређени Пропозицијама такмичења. Клубови се могу договорити да своју утакмицу одиграју ПРЕ 
РЕДОВНОГ ТЕРМИНА ако о томе постигну договор и о томе ПИСАНИМ АКТОМ обавесте Директора лиге. Ова 
процедура мора бити спроведена у року који омогућује да се утакмица организује на прописан начин и да 
се клубови и службена лица могу организовати да уредно допутују на утакмицу. ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦЕ у 
односу на редован термин њеног одигравања, могуће је само ИЗ РАЗЛОГА НАВЕДЕНИХ У ПРОПОЗИЦИЈАМА 

И НА НАЧИН КАКО ЈЕ ТО ПРОПОЗИЦИЈАМА ПРЕДВИЂЕНО. Сваки други поступак сматраће се 
НЕДОЗВОЉЕНИМ и клубови и службена лица који у таквом поступку буду учествовали сносиће последице 

које су утврђене Пропозицијама и Дисциплинским правилником. НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ од стране 
клуба или службених лица биће детаљно сагледан са сваког аспекта и у случају да се утврди да је 
постојала недопуштена радња или се наведе разлог који нема упориште у важећим актима којим се 
такмичење уређује - НАКНАДНОГ ИГРАЊА УТАКМИЦЕ НЕЋЕ БИТИ а према субјекту који је на тај начин 
изостао са уредно заказане утакмице предузеће се мере предвиђене Пропозицијама и Дисциплинским 

правилником. 
 
 
 



 

 
 ПУТЕМ СЛУЖБЕНОГ БЛИТЕНА који се издаје након сваког одиграног кола (када се игра ванредно коло - 

након два одиграна кола) клубови ће бити уредно информисани о свим значајним питањима везаним за 
такмичење. Сва СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА у билтену имају Службени и званичан карактер и замењују 

посебно писана Решења и Одлуке. 
 Клубови су дужни редовно измиривати своје материјалне обавезе према Лиги - настале по било ком 

основу. Након изречене ОПОМЕНЕ због неизмиривања обавезе следи СУСПЕНЗИЈА КЛУБА до измирења 
исте уз примену и других одредби у вези са изреченом СУСПЕНЗИЈОМ. Молим клубове да ово УПОЗОРЕЊЕ 
схвате крајње озбиљно и одговорно, како не би смо запали у потешкоће које оваквим упозорењем желимо 

избећи! 
 За сва питања у вези са такмичењем осим питања која се односе на делегирање СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА, 

клубови се искључиво обраћају Директору лиге који је једини за то надлежан. Решавање питања и 
потешкоћа из такмичења мимо Директора лиге је - НЕВАЖЕЋЕ и НИШТАВНО. 

 Клубови контакт са Директором лиге остварују: мобилни 063/505-245, или путем електронске поште          
2.sever@rsv.co.rs 

 Клубови домаћини да су дужни Директору лиге до УТОРКА до 10,00 часова  јавити време и место 

одигравање утакмице.   
 У случају недоласка делегата или контролора на утакмицу, улогу делегата преузима првоименовани 

судија. Он је обавезан након утакмице да се јави Директору лиге и да пошаље записник. 

 

ДЕЛЕГИРАЊЕ: 
 

121214 

Бр.утакмице     MУШКАРЦИ 15. коло 01/03.03.2013.г 

092 ХЕРЦЕГОВИНА РАДНИЧКИ (Ш) Јаша Томић, 

ПЕТАК 19:00 Судије: Урошев - Новаков Делегат-контролор: Репија М. 

093 ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС  ЈЕДИНСТВО (НБ) Ада, 
НЕДЕЉА 19:30 Судије: Крстић - Токић Делегат-контролор: Јандрић С. 

094 ЈАБУКА  БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ Јабука, 
СРЕДА 20:00 Судије: Вучић - Обрадовић Делегат: Стевковски Љ. 

095 ЈЕДИНСТВО (К) ХАЈДУК Качарево, 04.03.2013. 
ПОНЕДЕЉАК 20:00 Судије: Тарајић - Андоновски Делегат-контролор: Влајнић Д. 

096 ЦРВЕНКА 2 АПАТИН Црвенка, 

НЕДЕЉА 18:00 Судије: Рачић – Зорић  Делегат-контролор: Гргуревић Б. 

097 РУМА  ДАЛМАТИНАЦ Рума, 
НЕДЕЉА 16:30 Судије: Мандић - Ковачић Делегат: Јевремов С. 

098 НАПРЕДАК  РАДНИЧКИ (НС) Зрењанин, 
СУБОТА 16:30 Судије: Лабус-Милићев Делегат: Радановић С. 

 

САОПШТЕЊА: 
 ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПУТЕМ СМС-а, ОДМАХ НАКОН ОДИГРАНЕ УТАКМИЦЕ, 

ПОШАЉУ РЕЗУЛТАТ УТАКМИЦЕ. ПРИМЕР: Раднички(Ш) - Херцеговина 26:26 (12:12) 
судије:__________ делегат___________. Ове податке СЛАТИ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 061/688 7 588. 

 УПОЗОРАВАЈУ СЕ СВА СЛУЖБЕНА ЛИЦА (судије, делегати и контролори) ДА СУ У ОБАВЕЗИ ДА НА 

УТАКМИЦАМА ДРЛС ''СЕВЕР'' СА СОБОМ ИМАЈУ ОБРАСЦЕ ИЗЈАВЕ-ПРИЈАВЕ, ИЗЈАВЕ-СВЕДОЧЕЊА И 

ИЗЈАВЕ-ОДБРАНЕ, У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА УЗИМАЊЕМ ИЗЈАВЕ ПРИЛИКОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈЕ 

СА ПИСМЕНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ. ТАКОЂЕ, ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ СУ ДУЖНИ ДА, УКОЛИКО СЕ НА 

УТАКМИЦИ ДОГОДИЛА ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА СА ПИСАНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ, ИЗЈАВУ-ПРИЈАВУ, 

ИЗЈАВУ-СВЕДОЧЕЊЕ, КАО И ИЗЈАВУ-ОДБРАНУ ДОСТАВЕ У СЕДИШТЕ ЛИГЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 

ПОНЕДЕЉКА У 11 ЧАСОВА (УКОЛИКО СЕ УТАКМИЦА ИГРА У ТЕРМИНУ ИЗВАН ВИКЕНДА ИЗЈАВЕ 

ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ СУТРАДАН ДО 11 ЧАСОВА). Факсом на 021/423-936 или путем E-maila 

на адресу 2.sever@rsv.co.rs 

 Због отказа службених лица и измена термина одигравања утакмица обавезују се судије, 

контролори и делегати да обавезно провере делегирања и термине одигравања утакмица. 

 Службена лица (судије – делегат/контролор) морају успоставити комуникацију одмах након 

објављеног делегирања. 

 Упозоравају се сва службена лица (судије, контролори, делегати) да заузеће за наредно коло 

(петак – недеља) пријаве НАЈКАСНИЈЕ ДО УТОРКА У 10 часова. Накнадни откази биће 

адекватно санкционисани. Службена лица које су активни играчи, тренери, техничка лица у 

клубовима морају у истом року доставити термин одигравања својих утакмица. Уколико не 

доставе заузеће а откажу утакмицу исти ће бити санкционисани НЕДЕЛЕГИРАЊЕМ. 

 Контролори су дужни да се пре слања контроле јаве Комесару за судијска питања.  

 Најкасније у року од 48 (четрдесет осам) сати по завршетку утакмице, контролор је дужан 

да попуни свој ''Извештај о суђењу'' (обавезно се попуњава на рачунару), и са веродостојним 

преписом ''Извештаја о суђењу'' који су попуниле судије, достави путем електронске поште (e-

mail) као прилог (attachment) na e-mail адресу: marickontrole@gmail.com.  

 Контролу доставити и судијама на њихове личне E-mail адресе. Контроле не треба слати 

поштом. 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202.sever@rsv.co.rs
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202.sever@rsv.co.rs
mailto:marickontrole@gmail.com


 

Напомена: Уколико се ''Извештај о суђењу'' не достави судијама електронском поштом 

   (Е-mail) у истој поруци у којој се доставља и директору и помоћнику директора 

   за судијска питања, сматраће се да судијама није достављена контрола! 
 

 Након попуњавања обрасца контроле исти снимити под следећим именом 

Контролу коју је попунио контролор снимити под именом: 

К Судијски пар категорија коло утакмица (ЛАТИНИЦОМ) 

Нпр: K_Bura – Perendija_ M2_ RADNICKI-JEDINSTVO  

 

Контролу коју је попунио судијски пар снимити под именом: 

С Судијски пар категорија коло утакмица (ЛАТИНИЦОМ) 

Нпр: S_Bura – Perendija_ M2_ RADNICKI-JEDINSTVO  

Моле се још једном контролори: 
НЕ КОРИСТИТИ слова Č,Ć,Š,Đ. Приликом именовања НЕ КОРИСТИТИ 

тачку (.)!!! Тачка може да се појави само пре екстензије фајла  

(.doc ili .docx) 
 

 Важећи образац Контроле налази се на сајту РСВ. Број утакмице биће назначен у билтену.  

 Јављање службених лица након утакмице је непотребно осим када за то постоји прека потреба. 

 Службена лица су обавезна да пријаве свако некоректно понашање званичних лица на 

утакмици. Пријава мора бити у писаној форми. У случају да комесар за судијска питања дође до 

података да је таквог понашања било, а службена лица то нису пријавила, биће адекватно 

санкционисани. 

 Упозоравају се контролори да морају испунити своје обавезе везане за писање контрола и 

јављања комесару за судијска питања. Свако неиспуњавање обавеза имаће за последицу 

дисциплинске мере. 

 Уколико постоји потреба за слањем писаних докумената исте послати комесару за судијска 

питања БРАНКА МАРИЋ, адреса Трг Ђуре Јакшића 5, ПАК број 301504 Панчево. 

 Упозоравам делегате да ће и њихови записници бити подвргнути контроли. 
 Све информације везане за службена лица могу се добити на телефоне: 064/876-52-11 или 013/317-

212 локал 203  - Бранка Марић. 

 Таксе службених лица: судије и контролори 2.000,00 

     делегати 1.600,00 

      Превоз:    записничар-мерилац времена 200,00 

 брзи воз први разред 

 аутобус 

 10 литара горива на 100 км + путарина (наплаћује судијски пар, а уколико делегат или 

контролор није из истог места или места које је судијама ''пролазно'', има право такође 

наплатити коришћење сопственог аутомобила). 
 

Комесар за судијска питања    Директор лиге 
           Бранка Марић                Борис Божић 

 

ВАЖНО 

http://www.rsv.co.yu/psrl.htm

