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Зајечар 18.11.2016. 
СЛУЖБЕНА  САОПШТЕЊА – 5 

 
 

1. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења,  
 
1. Све одигране утакмице 5. кола – Мушкарци  региструју се постигнутим 

резултатом. 
 

Поука о правном леку: 
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем 
 овог првостепеног органа, а у року од 8 дана рачунајући од дана достављања.  
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у  
износу од  24.000,00 динара на текући рачун РСС бр. 355-1029224-63. 
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе,  
првостепени орган  ће жалбу одбацити као недозвољену. 

 
 
* 
 

2. АДРЕСА ЗА ПОШТУ ЈЕ ПРОМЕЊЕНА И НОВА ЈЕ: 
ОКРУЖНИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЗАЈЕЧАР 
(ДРЛ ИСТОК) 
ПОШТАНСКИ ФАХ 97 
19000 ЗАЈЕЧАР 

 
* 
 

3.  Упозоравају се контролори да кајкасније 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 са 
веродостојним преписом ''Извештаја о суђењу'' који су опуниле 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 
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4. УПОЗОРАВАЈУ СЕ КЛУБОВИ ДА ТЕРМИНЕ УТАКМИЦА 

ДОСТАВЕ ПУТЕМ МЕЈЛА ЛИГЕ drugaligaistok@yahoo.com , 
ПУТЕМ ФАКСА НА 019/423-055, СЕДИШТЕ ЛИГЕ И 
ГОСТУЈУЋУ ЕКИПУ НАЈКАСНИЈЕ У УТОРАК ДО 18 САТИ. 
 
 

* 
 

5. Упозоравам делегате и делегате - контролоре да су обавезни да добро 
познају сва нормативна акта такмичења. Посебно скрећем пажњу на:  
- Пропозиције такмичења РСС,  
- Дисциплински правилник РСС 
- Правила рукомета  
- Упутство за службена лица,  
- Упутство о спортским објектима.  
Сва акта се налазе на сајту РСС и сајту Лиге, те Вас у том смислу молим 
да пажљиво проучите сва акта и пратећа документа,  како би сте на 
ваљан начин обавили дужност.  Посебно скрећем пажњу на начин 
наплате путних трошкова,  те је потребно у потпуности испоштовати 
одредбе Одлуке о висини и начину исплате трошкова службених лица. 
Делегат( контролор)  је дужан да обавести руководиоце екипа после 
одигране утакмице уколико су постојали дисциплински прекршаји из 
члана 139. и 140. Дисциплинског правилника РСС и да те прекршаје 
јасно и прецизно опише у свом Извештају 
Поводом ове обавезе дужни сте да се упознате са свим детаљима 
предвиђеним у члановима 139. и 140. Дисциплинског правилника РСС. 

 
 

* 

6. ПОДСЕЋАМО ДА СУ КЛУБОВИ ОБАВЕЗНИ ДА НА ТЕХНИЧКОМ 
САСТАНКУ ДЕЛЕГАТУ ИЛИ КОНТРОЛОРУ ПОКАЖУ ЕЛЕКТРОНСКЕ 
ЧЛАНСКЕ КАРТЕ ЗА СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА.  ЕЛЕКТРОНСКЕ 
ЧЛАНСКЕ КАРТЕ СЕ СКИДАЈУ СА САЈТА http://id.rss.org.rs 

 

* 
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7. ПОДСЕЋАМО СЛУЖБЕНА ЛИЦА И КЛУБОВЕ ДА СХОДНО 
ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 20. ПРОПОЗИЦИЈА РСС И ЧЛАНА 20. 
ПРАВИЛНИКА О ЛИЦЕНЦИРАЊУ ПРАВО НАСТУПА НА 
УТАКМИЦАМА ИМАЈУ САМО ЧЛАНОВИ  ЧИЈА ЈЕ ЛИЦЕНЦА 
ОБЈАВЉЕНА У  СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ.  

 

 
 

 
          ДРУГА РЛ ''ИСТОК'' 
                    Директор 
               Зоран Влатковић 
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