
 

 
Kрагујевац, 23.09.2022 

 
 
Поштовани, 

 
Као што је и обичај, желим да Вам се обратим пре почетка нове сезоне. 
Протекла сезона је завршена успешно, без већих проблема и без жалби на обављање вашег посла и 
надам се да ће тако протећи и сезона пред нама. 

 
Желим пре свега да скренем пажњу судијама на примену нових правила: 

• Полазак са центра; 
• Број додавања код пасивне игре; 
• Ударац лоптом голмана у главу. 

Такође, од судија се очекује: 
• Добро познавање Правила рукометне игре; 
• Одржавати физичку спрему у континуитету; 
• Водити рачуна о сопственом понашању, како на терену тако и ван њега; 
• Да приликом обављања дужности имају чврст и достојанствен став, али да притом буду 

пријатни и љубазни уз одговарајућу дозу самоконтроле; 
• Да имају у виду да је основни предуслов за успешно суђење одговарајући приступ, добра 

концентрација и припрема утакмице; 
• Да по објављивању потврде делегирање на мејл лиге; 
• Да своју заузетост благовремено најаве, најкасније до уторка; 
• Да се у потпуности придржавају норми Кодекса понашања. 

 
Када су у питању контролори и делегати: 

• Да буду непристрасни, објективни, да уживају поверење судија и званичника клубова 
приликом обављања ове вома одговорне дужности; 

• Да се према свим сарадницима (Судијама, представницима клубова, медицинском особљу, 
особама задуженим за безбедност) обраћају са дужним поштовањем и уважавањем, да их 
посматрају себи равнима посебно у спортским објектима где се играју поједине утакмице; 

• Да буду ревносни и савесни у обављању своје дужности; 
• Да обрате пажњу на измену Пропозиција такмичења. Утакмица се не може играти уколико на 

клупи екипа нема тренера. 
• Да у прва три кола изврше детаљан преглед спортске дворане по питању испуњености 

услова за безбедно одигравање утакмица. Преглед треба да обухвати све предвиђено 
Правилима рукомета и Правилником о организацији и одигравању утакмица. Све евентуалне 
недостатке, делегати-контролори су дужни да опишу у свом извештају. Посебну пажњу 
обратити на круг центра; 

• Да изврше идентификацију свих учесника утакмице увидом у такмичарске књижице; 
• Да имају у виду да су на самим утакмицама званични представници рукометне организације, 

те да се у складу с тим понашају примерено; 
• Да пажљиво бележе сва дешавања и о њима исцрпно и непрећутно обавесте руководство 

лиге, да без задршке користе сопствена искуства у решавању „проблематичних“ ситуација и 
комуникативнушчу реше могуће недоумице; 

• Да преузму одговорностну одсудним ситуацијама, те да се нађу на помоћи судијама у свакој 
прилици; 

• Да по објављивању потврде делегирање на мејл лиге; 



• Да своју заузетост благовремено најаве, најкасније до уторка; 
• Обавезно је по завршетку утакмице, сликају записник и пошаљу на мејл 

(zapisnik.zapadab@gmail.com) 
• Да сликају најбољег играча утакмице и такође доставе на мејл (уз записник са утакмице); 
• Извештај делегата (Образац 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 

• Делегат – Контролор дужан је 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; 

• Да се у потпуности придржавају норми Кодекса понашања. 
 
 
Скрећемо пажњу и на познавање Нормативних аката такмичења. 
Сва наведена акта налазе се на сајту Лиге (rscs.rs). Такође, обавезно је користити обрасце који се 
такође налазе на сајту. 
Све лиценце објављене су на сајту (Судије, делегати, контролори и клубови). 

 
По завршетку утакмице обавезно је слање СМС поруке на телефон 0600223555, у форми Домаћин 
– Гост, крајњи резултат Домаћин – Гост, (полувреме Домаћин – Гост). 
Обавезно је јављање директору Лиге и помоћнику за судијска питања по завршетку утакмице. 
ДИРЕКТОР ЛИГЕ: 0648522180 
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА СУДИЈСКА ПИТАЊА: 0653615120 

 
Препорученом пошиљком, првог радног дана по одигравању утакмице, доставља се 
комплетна документација на адресу ПРЛ Запад, 34 000 Крагујевац , Вишњићева 22а. 

 
Делегати су обавезни да исту документацију са утакмице (Извештај делегата, сликан записник и 
евентуални допунски материјал) у истом мејлу доставе и на адресу  skdelegati@gmail.com 
Делегати дају мишљење о суђењу на тај начин што у обрасцу Извештај делегата у рубрици 
„запажања о организацији утакмице“ треба да „у пар реченица“ опишу суђење и наведу да ли је 
било примедби од стране екипа. Делегати не врше контролу суђења! 

 
Контролори морају да доставе Извештај о суђењу у року од 48 сати по завршетку утакмице на адресу 
помоћника за судијска питања и судијског пара. Потребно је добро се упознати са Упутством о 
вршењу контроле. Стриктно се придржавати Упутства при попуњавању Извештаја о суђењу: 
попуњавање заглавља, техничке грешке (име, презиме, број утакмице итд) и повезаност 
компоненти. 
Напомена: уколико се Извештај о суђењу на достави судијама електронском поштом у 
истој поруци у којој је достављена саветнику за судијска питања, сматраће се да 
судијама није достављена контрола! 

 
 
 
ИНФОРМИСАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ТАКМИЧЕЊА 

 
Сви подаци у вези спровођења такмичења у ПРЛ Запад биће објављивани на званичном сајту Прве 
лиге Запад: www.rscs.rs/prl-zapad и биће вам достављани електронском поштом. 

 
 
 
АДРЕСАР ПРВОСТЕПЕНИХ ТАКМИЧАРСКИХ ОРГАНА: 

 
Драган Симовић Милан Савковић 
директор ПРЛ Запад помоћник директора за судије 
телефон: 064 85 22 180 телефон: 065 36 15 120 
e-пошта: prlzapadab@gmail.com е-пошта: izv.kon.zapad@gmail.com 
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