
 
 
 

ТЕРМИНИ ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА И 
ПРЕДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

 

Мушкарци 
 

01. коло (03./04.10.2015) 
Бр. ут. ДОМАЋИН ГОСТ ТЕРМИН 

001 
Књажевац 
Судије: Цветковић М. 
            Спасић Д. (Ниш) 

Раднички 
 
Контролор: Стојановић Владан (Ле) 

Недеља 19:00 

002 
Ртањ 
Судије:  
 

Брестовац 
 
Делегат:  

Одлаже се 

003 
Ђердап 
Судије: Звјерац С. 
            Стаменковић С. (Ја) 

Рудар 
 
Делегат: Миленковић Дејан (Ја) 

Недеља 19:00 

004 
Мајданпек 
Судије: Голубовић М. 
           Стоиљковић В. (Ле) 

Параћин 
 
Контролор: Здравковић Горан  (Ле) 

Субота 18:30 
 

ДРЛ 
МУШКАРЦИ 

ИЗНОС ТАКСИ ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА 
СУДИЈА КОНТРОЛОР ДЕЛЕГАТ ЗАП. - МВ 
3.500,00 3.500,00 2.500,00 350,00 

ПУТНИ 
ТРОШКОВИ 
који се могу 
наплатити 

10 литара горива на 100 км + путарина (наплаћује судијски пар, а уколико 
делегат или контролор нису из истог места или места које судијама 
„пролазно“ имају право такође да наплате коришћење сопственог аута. 
Аутобус 
Карта брзог воза-први разред 

НАПОМЕНА: 
Судија који добије делегирање дужан је да одмах обавести колегу и делегата-контролора утакмицео дану и 
почетку исте. У случају да се утакмица не одигра, службена лица наплаћују путне трошкове на основу 
Одлуке УО РСС о висини и начину исплате трошкова службених лица за такмичарску 2014/15. год.  ДК 
(делегат-контролор) наплаћује делегатску таксу  Делегати -контролори су у обавези да непосредно 
по завршетку утакмице јаве резултат  Директору лиге путем СМС поруке на телефон: 
063/1699390  уколико нема проблема и Помоћнику на 069/669258. Извештај делегата (образац 
број 11) доставља се електронском поштом седишту Лиге (на адресу drugaligaistok@yahoo.com) и помоћнику 
директора Лиге (на адресу milannatasa@hotmail.com), најкасније сутрадан по одигравању утакмице.   
Најкасније у року од 48 (четрдесет осам) сати по завршетку утакмице, контролор је дужан да попуни 
комплетно свој ''Извештај о суђењу'' (обавезно се попуњава на рачунару), и саверодостојним преписом 
''Извештаја о суђењу'' који су попуниле судије, достави путем електронске поште (e-mail) као прилог 
(attachment) надлежном директору лиге и његовом помоћнику за судијска питања, а истовремено и обојици 
судија на њихове личне е-mail адресе. 
Седишту Лиге препорученом пошиљком првог радног дана по одигравању утакмице, доставља се: 
оригинал записника, Пријава МУП-у, Организациони тим, Саставе екипа и евентуално допунски материјал. 
Адреса за доставу: 
ОКРУЖНИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЗАЈЕЧАР (ДРЛ ИСТОК), ДОСИТЕЈЕВА 11 19000 ЗАЈЕЧАР 
 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА      ДИРЕКТОР ЛИГЕ 
      Милан Ј. Илић                  Зоран Влатковић 
      069/669-258         063/169-93-90 
milannatasa@hotmail.com           drugaligaistok@yahoo.com  
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