
 

 
Панчево, 14.09.2012. године 

 

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 1 
 

ТРЕЧА СРПСКА РУКОМЕТНА ЛИГА 

„ ЈУЖНИ  БАНАТ “ 

 
o Службена саопштења 

o Делегирање 
 

 

 

 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА: 

 
 

1. Скреће се пажња службеним лицима да морају бити присутна на терену најмање сат пре почетка 

утакмице. Службена лица морају бити пристојно одевена пре и за време трајања утакмице. Судије 
морају судити са грбом РСС. 

2. Делегати и делегати-контролори су дужни да ОДМАХ након одигране утакмице да позову Комесара 

за такмичење и да га укратко информишу о утакмици и резултату са утакмице на телефон 063/255-
940. 

3. Делегати и делегати-контролори су дужни да записнике са одиграних утакмица убаце у поштанско 
сандуче у ул. Д.Туцовића бр. 85 – 26000-Панчево или проследе препорученом пошиљком на 
адресу  Стричевић Данило ул. Д. Туцовића бр. 85 и то најкасније 48 сати након утакмице. 

4. Службена лица морају наплатити трошкове према следећој табели: 

ТАКМИЧЕЊЕ 

Таксе службених лица 

судије, 

контролори 
делегати 

записничари, 

мер.времена 

1.  ДСРЛ „Јужни Банат“- Мушкарци 1.500 1.200 150 

2.  ДСРЛ „Јужни Банат“- Жене 1.200 1.000 150 

3.  
Путни трошкови службених 
лица за сва такмичења 

 брзи воз први разред 
 аутобус 
 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 наплатити коришћење сопственог 
аутомобила) 

5. Контроле са утакмица морају бити послате поштом у року од 48 сати од одигране утакмице.  
6. Важећи образац Контроле налази се на сајту РСВ. Службена лица су у обавези да користе те 

прилагођене обрасце. 
7. Контроле слати на адресу: Владимир Николић, Стојана Новаковића 3/27, 26000 Панчево. 
8. У случају недоласка делегата или контролора на утакмицу, улогу делегата преузима првоименовани 

судија. Он је обавезан након утакмице да се јави Комесару за такмичење и да пошаље записник. 
9. Путем службеног билтена који се издаје након сваког одиграног кола, клубови ће бити уредно 

информисани о свим питањима везаним за такмичење. Сва СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА у Билтену имају 
СЛУЖБЕНИ И ЗВАНИЧАН КАРАКТЕР и замењују посебно писана Решења и Одлуке, на основу члана 31. 

став 1. Правилника о рукометним такмичењима РСС.  
 

 
 

http://www.rsv.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=64
http://www.rsv.co.yu/psrl.htm


 

ДЕЛЕГИРАЊЕ: 
 

 
Бр.утакмице                                  МУШКАРЦИ 1. коло 15./16.09.2012. године 

002  ВЛАДИМИРОВАЦ СПАРТАК Владимировац, 
Субота, 17:00 ч. Судије: Станковски-Станковски Делегат-контролор: Секулић Миливој 

003 МЛАДОСТ(Ом) ОМЛАДИНАЦ Омољица, 
Субота, 19:00 ч. Судије: Петровић-Ђикић Делегат: Мулић Драган 

004 ДИНАМО-2 ЦРЕПАЈА Панчево-хала 
Субота, 17:30 ч. Судије: Килоски-Жилевски Делегат-контролор: Влајнић Душан 

005 БУДУЋНОСТ  ДОЛОВО Алибунар, 
Субота, 19:00 ч. Судије:Секулић-Јовандић  Делегат-контролор: Крајиновић Новица 

006 РАДНИЧКИ МЛАДОАТ(Вр) Ковин, 
Субота, 17:00 ч. Судије:Иванков-Ракашчан  Делегат:Стевковски Љубомир  

     
 

ГЛОГОЊ СЛОБОДНА 

 
 

 
 

 
Комесар за такмичење    Комесар за судијска питања 

  Данило Стричевић, с.р.           Владимир Николић, с.р. 
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