
 

  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 16.06.2014. године 

 

 

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 21 
 

 

ТРЕЋА РУКОМЕТНА ЛИГА 

„СРЕМ – ЈУЖНА БАЧКА“ 

 
 

РЕЗУЛТАТИ: 

 
 

 

ФИНАЛЕ - 2. УТАКМИЦА     

 

  

132404093 РАДНИЧКИ 1958 ВРБАС 2 
31:27 

(18:13) Судије: Попов - Ристић 
Делегат-контролор: Миодраг Миловац 

Делегат: Жељко Голубовић 

 

 

 

 
 
 

ЖЕНЕ  

Бр.утакмице                               18. коло 13./15.06.2014. године 

132518069 ЕРЕТ ТЕМЕРИН 2 18:41 

(09:24) Судије: Балаћ - Капетан Делегат-контролор: Мирослав Зелен 

132518070 ТИКВАРА РУСИН СЛУЖБЕНИ РЕЗУЛТАТ 

10:00 Судије:  Делегат-контролор:  

132518071 ОЏАЦИ ЖЕЛЕЗНИЧАР 2 18:36 
(10:18) Судије: Арбутина - Живковић Делегат- контролор: Милорад Родић  

132518072 СОНТА ДЕРОЊЕ 19:24 

(10:10) Судије: Димитријевић - Жигић Делегат-контролор: Златко Костић 

 ХАЈДУК БЕШКА СЛОБОДНА  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

  

КОНАЧНИ ПЛАСМАН: 

 

 
 

МУШКАРЦИ 
 

 

Победник плеј офа је екипа ВРБАС 2 . 
 

 
 

 

 ЖЕНЕ 

 
          

 1 Тиквара 16 16 0 0 665 287 378 32 
 2 Темерин 2 16 11 0 5 400 336 64 22 
 3 Дероње 16 9 2 5 306 282 24 20 

 4 Сонта 16 9 1 6 379 316 63 19 

 5 Хајдук Бешка 16 8 0 8 358 374 -16 16 
 6 Железничар 2 16 8 0 8 389 397 -8 16 

 7 Русин  16 5 1 10 229 353 -124 (-1)10 

 8 Оџаци  16 2 1 13 262 455 -193 5 
 9 Ерет  16 1 1 14 251 439 -188 3 

 

 
 
 

 

ЧЕСТИТАМО НА ОСВОЈЕНОМ ПРВОМ МЕСТУ 
Р.К.”ТИКВАРА” – Бачка Паланка и Р.К. “ ВРБАС 2”- Врбас 

И ЖЕЛИМО ИМ ПУНО УСПЕХА У ВИШЕМ СТЕПЕНУ ТАКМИЧЕЊА 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА: 
 

1. Обавештавају се клубови домаћини да су дужни Директору лиге до ПОНЕДЕЉКА до 10,00 

часова  јавити време и место одигравање утакмице.   

2. 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 

3. Службена лица морају наплатити трошкове према следећој табели: 

ТАКМИЧЕЊЕ 
Таксе службених лица 

судије, контролори Делегати записничари, мер.времена 

ТРЛ „Срем – Јужна Бачка“ 2.500,00 1.700,00 250,00 

Путни трошкови службених 

лица за сва такмичења 

 брзи воз први разред 

 аутобус 
 10 литара горива на 100 км 

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

такмичење и да га укратко информишу о утакмици и резултату са утакмице на телефон 063/ 474-301, а 

записнике са одиграних утакмица проследе препорученом пошиљком на адресу: Бориша 

Милосављевић, Ј.Ј.Змаја 20, 22324 Бешка. Судије, делегати/контролори су у обавези после 
утакмице да се јаве комесару за судијска питања на телефон 062/ 290-771 и укратко информишу о 

утакмици. 

5. Извештаји о суђењу са утакмица морају бити послати у року од 48 сати искључиво на мејл адресу: 
mirkoperendija@gmail.com (Мирко Перендија).  

6. Све информације везане за судије и делегате/контролоре могу се добити од Комесара за судије на 

телефоне: 062/ 290-771. 

http://www.rsv.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=64
mailto:mirkoperendija@gmail.com


 

7. Контролори и судије су дужни да се у потпуности придржавају Упутства за израду контрола. Судије су 
обавезне да свој примерак контроле доставе контролору након одсуђене утакмице а пре разговора са 

контролором. Наглашавам да је обавезан разговор контролора и судијског пара. Судије су обавезне 

пријавити ако контролор није са њима обавио адекватан разговор. 
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. Службена лица су обавезна да пријаве свако некоректно понашање званичних лица на утакмици 
(записничара, мериоца времена, тренера, сл.представника екипа, руководиоца, лекара....) нарочито ако 

се налазе на листама ТРЛ „Срем Јужна Бачка“. Пријава мора бити искључиво у писаној форми. Комесар 

за судијска питања ће у случају да дође до података да је таквог понашања било, а није било 
пријављено од стране службених лица иста санкционисати. 

10. Поседовање акта о пријави утакмице МУП-у је обавеза са више аспеката,а Пропозицијама је уређено да 

делегат,контролор 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). 
11. Путем службеног билтена који се издаје након сваког одиграног кола, клубови ће бити уредно 

информисани о свим питањима везаним за такмичење. 
12. Делегати и делегати-контролори су дужни да ОДМАХ након одигране утакмице пошаљу СМС поруку у 

формату  РК „ЖЕЉА“ Жабаљ – РК „БЕЧЕЈ“ Бечеј 26:25 (12:12) на број  063/ 474-301 

13. Упозоравају се сва службена лица (судије,контролори, делегати) да заузеће за наредно коло (петак-
недеља) пријаве НАЈКАСНИЈЕ ДО УТОРКА У 10 часова. Наканадни откази биће адекватно 

санкционисани. Судије који су активни играчи, тренери, техничка лица у клубовима такође морају 

доставити у истом року термин одигравања своје утакмице. Уколико не доставе заузеће путем мејл 
адресе, а откажу утакмицу исти ће бити санкционисани НЕДЕЛЕГИРАЊЕМ. 

14. Службена лица (судија, делегат/контролор) морају успоставити комуникацију одмах након објављеног 

делегирања. 

15. Због отказа службених лица и измена термина одигравања утакмица обавезују се судије, делегати и 
контролори да обавезно ПЕТКОМ провере делегирања и термине одигравања утакмица.  

16. У случају дисквалификација са пријавом службена лица су обавезна да,најкасније у току сутрашњег 

дана, електронским путем доставе све изјаве (пријаве,обране,сведочење). Изјаве слати на маил лиге 
sremj.backa@gmail.com  

17. Директор ТРЛС "Бачка - Срем" донео је Решење број 058/2013-2014 о покретању 

дисциплинског поступка против РК "Русин" из Руског Крстура. 
18. Директор ТРЛС “Срем-Јужна Бачка” донео је решење број 060/2013-2014 о регистрацији 

утакмице РК “Тиквара” /Бачка Паланка/  -  РК “ Русин” /Руски крстур/. 

19. Директор ТРЛС “Срем-Јужна Бачка” издао је решење број 059/2013-2014 о кажњавању  
РК “ Русин” из Руског Крстура. 

20. Ревијална утакмица првак мушке лиге Р.К. “ ВРБАС 2” – “Репрезентација лиге” биће 

одиграна у среду 18.06 у Врбасу са почетком у 18:00 часова. Селектор 

репрезентације лиге је тренер екипе Р.К.“Војводина“ који је дужан да направи 
списак играча Репрезентације лиге, да исти достави директору лиге и да 

исконтактира играче са списка који могу да иду на ревијалну утакмицу у Врбас. 

21. Ревијална утакмица првак женске лиге Р.К. “ ТИКВАРА” – “Репрезентација лиге” 

биће одиграна у среду 18.06 у Бачкој Паланци са почетком у 19:00 часова. Селектор 
репрезентације лиге је тренер другопласиране екипе Ж.Р.К “ТЕМЕРИН 2“ који је 

дужан да са тренером трећепласиране екипе Р.К.“ДЕРОЊЕ» из Дероња направи 

списак играчица Репрезентације лиге, да исти достави директору лиге и да 

исконтактира играчице са списка који могу да иду на ревијалну утакмицу у Бачку 

Паланку. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Директор лиге      Помоћник директора 

  Бориша Милосављевић, с.р.      за судијска питања 

                            Мирко Перендија, с.р. 
 

mailto:sremj.backa@gmail.com

