
 

 
 

Инђија, 03.10.2017. године 
 

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 3 
 
 

 
Директор лиге: trlsjb@rsv.co.rs 

Помоћник за судијска питања: kontrole.sjb@gmail.com 
 

o Табеле 
o Службена саопштења 

o Делегирање 
 
 

РЕЗУЛТАТИ: 
 

 
 

Бр.утакмице                                   2. коло 29./30.09.2017. године 

004 ИНЂИЈА ХАЈДУК 
29:29 

(12:14) 
Судије: Чолић - Стеванић Делегат : Бељић Тања 

005 ЈЕДИНСТВО ВОЈКА 
19:32 
(09:16) 

Судије: Цвелф - Ђурашиновић Делегат : Миљанић Никола 

006 РУМА БЕОЧИН 1959 
31:20 
(13:10) 

Судије: Јоргић - Теслић Делегат : Николић Мирела 

РАДНИЧКИ СЛОБОДАН  
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ТАБЕЛА: 
 

# Клуб Ук Поб Нер Пор Дао Примио Гол раз. Бр.бодова 

1 Војка, Војка  2  2  0  0 50 33 +17  4 

2 Хајдук, Чуруг  2  1  1  0 58 55 +3  3 

3 Раднички , Нови Сад  1  1  0  0 38 21 +17  2 

4 Рума, Рума  2  1  0  1 45 38 +7  2 

5 Инђија, Инђија  1  0  1  0 29 29 0  1 

6 Јединство, Бачко Петрово Село  2  0  0  2 45 61 -16  0 

7 Беочин 1959, Беочин  2  0  0  2 41 69 -28  0 

 
 

 
 
 
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 „Срем-Јужна 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: 064/824-18-15. 
5.  Извештај делегата  треба слати у електронском облику на адресу trlsjb@rsv.co.rs  а записнике са 

одиграних утакмица, оригинал Извештај делегата као и пријаву јавног скупа проследити 
препорученом пошиљком на адресу: Жарка Зрењанина 4, 22320 Инђија. 

6. Контроле са утакмица у електронском облику морају бити послате у року од 48 сати  од одигране 
утакмице на адресу  kontrole.sjb@gmail.com , а оргинал послати поштом на адресу: Ј.Ј.Змаја 20, 
22324 Бешка. 

7. Важећи образац Контроле налази се на сајту РСВ. Службена лица су у обавези да користе те 
прилагођене обрасце. 
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8. Све информације везане за судије и контролоре могу се добити од помоћника директора за    
судијска   питања на телефон 063/474-301.  

9. 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. 

10. 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. 

11. Поседовање обавештења о јавном скупу или пријаве јавног скупа МУП-у је ВЕОМА ПОЖЕЉНО,      
али, не и обавезно. У случају да се утакмица прогласи утакмицом високог ризика, обавезна је 
пријава јавног скупа МУП-у (присуство униформисаних лица – полицијских службеника 

12. Путем службеног билтена који се издаје након сваког одиграног кола, клубови ће бити уредно 
информисани о свим питањима везаним за такмичење. 

13.  Делегати-контролору су у обавези одмах након одигране утакмице скениран записник 
доставити на мејл адресу Лиге: trlsjb@rsv.co.rs. 

14. Делегати и делегати-контролори су дужни да ОДМАХ након одигране утакмице пошаљу СМС 
поруку у формату нпр. РК „Рума“ (Рума) - РК „Војка“  (Војка) 25:25 (12:12) на број  064/ 88-27-304. 

15. 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 kontrole.sjb@gmail.com, а откажу утакмицу исти ће бити санкционисани НЕДЕЛЕГИРАЊЕМ. 

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

17. 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 мeјл лиге trlsjb@rsv.co.rs . 

 
 
ДЕЛЕГИРАЊЕ: 
 

 
 

Бр.утакмице                                   3. коло 07./08.10.2017. године 

007 ВОЈКА ИНЂИЈА 
Војка 

СУБОТА 19:30 
Судије: Девић - Чолаковић Делегат : Зорица Вукушић 

008 БЕОЧИН 1959 ЈЕДИНСТВО 
Беочин 

НЕДЕЉА 20:00 
Судије: Ракићевић - Јоксовић Делегат : Александар Медурић 

009 РАДНИЧКИ РУМА Нови Сад  
(Слана Бара) 

НЕДЕЉА 19:00 Судије: Радуловић - Тодоровић Делегат-контролор: Бранислав Гргуревић 

ХАЈДУК СЛОБОДАН  

 
 

     Директор лиге                                                            Помоћник директора за                         
                                                         судијска питања 

  Горан Милановић, с.р.                                Бориша Милосављевић, с.р. 
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