
 

 
 

 

Сомбор, 07.09.2015. године 
 

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 1 
 

 

 
backa.liga@gmail.com 

 
 

o Табеле 
o Службена саопштења 

o Делегирање 
 

 
 

 

ТАБЕЛА:  

 
1  Графичар 00 00 00 00 000 000 000 00 

 2 Сомбор 00 00 00 00 000 000 000 00 

 3 Борац 00 00 00 00 000 000 000 00 
 4 Сомборелектро 00 00 00 00 000 000 000 00 
 5 Русин 00 00 00 00 000 000 000 00  
 6 Војпут 2 00 00 00 00 000 000 000 00 
 7 Сонта 00 00 00 00 000 000 000 00 
 8 Далматинац 00 00 00 00 000 000 000 00 
 9 Граничар 00 00 00 00 000 000 000 00 

  

 
СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА: 
1.   Обавештавају се клубови домаћини да су дужни Директору лиге до УТОРКА  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 

1.  ТРЛС „Бачка“ 2.500,00 1.700,00 250,00 

2.  
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) 



 

4. Делегати и делегати-контролори су дужни да ОДМАХ након одигране утакмице  позову Директора лиге и 

да га укратко информишу о утакмици и резултату са утакмице на телефон 063/81-20-209.  
5. Извештај делегата  треба слати у електронском облику на адресу backa.liga@gmail.com  а записнике са 

одиграних утакмица, оригинал Извештај делегата као и пријаву јавног скупа проследити препорученом 

пошиљком на адресу: РС Сомбор, Венац Петра Бојовића 11 25000 Сомбор 
6. Контроле са утакмица морају бити послате поштом у року од 48 сати од одигране утакмице.  
7. Важећи образац Контроле налази се на сајту РСВ. Службена лица су у обавези да користе те прилагођене 

обрасце. 

8. Контроле слати на адресу: РС Сомбор, Венац Петра Бојовића 11, Сомбор 25000 
9. Све информације везане за судије и контролоре могу се добити од помоћника директора за судијска    
      питања на телефон 063/85-66-349  
10. 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. 
11. Службена лица су обавезна да пријаве свако некоректно понашање званичних лица на утакмици  

(записничара, мериоца времена, тренера, сл.представника екипа, руководиоца, лекара....)  Пријава мора 

бити искључиво у писаној форми. Помоћник директора 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. 

12. 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) 
13. Путем службеног билтена који се издаје након сваког одиграног кола, клубови ће бити уредно 

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

поруку у формату нпр. РК „СОМБОР“ (Сомбор) - РК „ВОЈПУТ“ 2 (Суботица) 25:25 (12:12) на број  063/ 
81-20-209.  

 
 
 
 
 

ДЕЛЕГИРАЊЕ: 
 
 
 
 

 
 

Бр.утакмице                                  МУШКАРЦИ 1. коло 12/13.09.2015. године 

001 ГРАФИЧАР ГРАНИЧАР  Бездан, 
НЕДЕЉА, 16:00 Судије: Рац - Семан Делегат: Аћић Миодраг 

002 СОМБОР СОНТА 
Сомбор, 

Судије:  Делегат:  

003 БОРАЦ ВОЈПУТ 2 Бачки Грачац, 
НЕДЕЉА, 17:30 Судије: Рачић - Зорић Делегат: Чвокић Марко 

004 СОМБОРЕЛЕКТРО РУСИН 
Сомбор, 

Судије: Антић - Глумац Делегат – контролор: Хорват Давор 

ДАЛМАТИНАЦ слободан 

 
 

 
 

 
 

Директор лиге                               Помоћник директора 
                             за судијска питања 

  Данијела Косановић, с.р.                       Јован Мјеримачка, с.р. 
 

15 27 01 
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