
 
 

 
Крагујевац, 23. Септембар 2022 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 1 
 

1. Решење о одлагању утакмице 1 кола ПРЛ Запад за муишкарце РК ,,Златар“ Нова Варош- РК 
,,Локомотива“ Лапово 

 
2. Решење о одлагању утакмице 1 кола ПРЛ Запад за муишкарце ОРК ,,Металац“ Ваљево- РК 

,,Жупа 54“ Александровац 
 

Сва акта се налазе на сајту РСС и сајту Лиге, а достављена су вам путем електронске поште, 
те Вас у том смислу молим да пажљиво проучите сва акта и пратећа документа, како би сте на 
ваљан начин обавили своју 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.  
Резултате после завршетка утакмице делегати-контролори су обавезни послати путем СМС 
поруке на следећи број телефона: 060/0 223 555 
Порука треба да буде у форми: 

 
домаћин-гост- крај домаћин-крај гост -полувреме домаћин-полувреме гост  
 

Такође, делегати-контролори су обавезни послати и  скениран записник на меил 
zapisnik.zapadab@gmail.com  одмах након утакмице. По завршетку утакмице, слању СМС поруке 
и записника, делегат-контролор је обавезан да се јави Директору и Сараднику за судијска 
питања и укратко их обавести о утакмици 
Директор:  064/85 22 180 
Сарадник:  065/36 15 120 
 
Извештај делегата (образац број 11) и евентуално допунски материјал, достављају се 
електронском поштом седишту Лиге (на адресу zapisnik.zapadab@gmail.com) и Помоћнику 
директора Лиге (на адресу izv.kon.zapad@gmail.com), најкасније сутрадан по одигравању 
утакмице до 12:00 часова. 
 
Седишту Лиге препорученом пошиљком (не брзом поштом) првог радног дана по 
одигравању утакмице, доставља се: Оригинал записника, Пријава МУП-у (ако постоји), 
спискови Организациони тим, Састави екипа и евентуално допунски материјал 
 
Драгана Јанићијевић 
Вишњићева 22 а 
34 000 Крагујевац                                   
 

Адреса за доставу:                                                                
ДИРЕКТОР 

ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ЗАПАД 
Драган Симовић С.Р. 
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