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 Основне обавезе по завршетку утакмице  
                                                          

1. Да по завршетку утакмице захтева од записничара утакмице да 
унесе све потребне податке у образац, записника (број гледалаца, 
број датих голова сваког појединца седмерце и остало) 

 

2.Да по завршетку утакмице у присуству одговорних представника, 
судија, записничара, мериоца времена и главног дежурног, закључи 
записник о одиграној утакмици, и то у 5 (пет) примерака; записник 
потписују судије и делегат, 

 

3. Да изврши поделу попуњеног записника, и то по следећем 
редоследу:  

-први примерак доставља Директору лиге,  

-други примерак задржава за своју документацију,  

-трећи примерак предаје представнику домаће екипе,  

-четврти примерак предаје представнику гостујуће екипе,  

-пети примерак предаје судијама , 
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4. Делегат је обавезан да оригинал записника, потврду о пријави 
утакмице МУП-у, образац 4. и допунски материјал (најава приговора, 
признаница уплате првог дела таксе и пратеће обрасце у случају 
поступка) са утакмице на којој је обављао дужност, достави у 
запечаћеном коверту Директору (Комесару) лиге лично или 
препорученом поштом, најкасније до 12 часова првог радног дана по 
одиграној утакмици 
 
 
5. Делегат је обавезан да у случају  најаве приговора на одиграну 
утакмицу одмах спроведе посебан поступак узимањем потребних 
изјава од свих релевантних учесника у односу на спорни догађај 
(образац  7), сачини их у  5 примерак и наплати 50% предвиђене таксе 
и за то изда признаницу. 
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6.У случају покретања дисциплинског прекршаја против играча, 

тренера или функционера следи изрицање дисквалификације са писаним 

извештајем (пријава), 

• Прекршаји из Правила игре 8.6 и 8.10 су основ за  дисквалификацију 

• Задатак делегата је да заједно са судијама одреди врсту 

дисквалификације( са или без Пријаве) 

• Потребно јe познавати Правила игре и на адекватан начин реаговати 

код ситуација које захтевају изрицање дисквалификација са писаним 

извештајем 

 



 

УСЛОВИ ЗА ИЗРИЦАЊЕ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈЕ СА ПИСАНИМ 

ИЗВЕШТАЈЕМ 

• 8.6. а  Нарочито несмотрен или нарочито опасан прекршај 

 

• 8.6. б Смишљен или злонамеран прекршај,  

 

• 8.10. а.); б.); ц.) и д.) 
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a). Увредљиво или претеће понашање директно према другој особи, судији, 

мериоцу времена/записничару, делегату, званичнику екипе, играчу, 
гледаоцу; такво понашање може бити вербално или невербално (израз 
лица, гест, говор тела и телесни контакт) 

б)  1. узнемиравање од стране званичника екипе за време утакмице, на 
терену или из простора за замену играча; или 

      2. играч спречава јасну ситуацију за постизање гола недозвољеним 
уласком на терен (правило 4.6) или из простора за замену играча; 

ц) ако је током последњег минута утакмице лопта ван игре, а играч или 
званичник екипе спречава или одлаже извођење бацања противника, у 
намери да спречи могућност шута на гол, или стварања јасне ситуације за 
постизање гола; то се сматра екстремним неспортским понашањем, а 
постиже се применом неког облика ометања (са ограниченом физичком 
акцијом, спречавање додавања, ометање пријема лопте, непуштање 
лопте из руке); 

д)  ако је током последњег минута утакмице лопта у игри, а супарник 
спречава екипу, која има лопту у поседу, могућност шута на гол или 
стварања јасне ситуације за постизање гола, на начин који потпада под 
правила 8.5 или 8.6; није оправдано да ово буде кажњено 
дисквалификацијом из 8.5 или 8.6, него се мора поднети и писмена 
пријава 

 

6. КАМП ЗА РУКОМЕТНЕ  ДЕЛЕГАТЕ  

               КРАГУЈЕВАЦ ‘2014 



6. КАМП ЗА РУКОМЕТНЕ ДЕЛЕГАТЕ  

КРАГУЈЕВАЦ ‘2014 

  

       У вођењу дисциплинског прекршаја користимо  
                            следеће обрасце 
 

 Образац  бр. 6 - Пријава за покретање дисциплинског прекршаја 

 Образац  бр. 7 - Изјава и сведочење 

 Образац  бр. 8 - Изјава и одбрана   

 
 



6. КАМП ЗА РУКОМЕТНЕ ДЕЛЕГАТЕ  

КРАГУЈЕВАЦ ‘2014 

 

                 



6. КАМП ЗА РУКОМЕТНЕ ДЕЛЕГАТЕ  

КРАГУЈЕВАЦ  2014. 

 



6. КАМП ЗА РУКОМЕТНЕ ДЕЛЕГАТЕ  

КРАГУЈЕВАЦ  2014. 

 



6. КАМП ЗА РУКОМЕТНЕ ДЕЛЕГАТЕ  

КРАГУЈЕВАЦ  2014. 

 
 
   

Приликом изрицања дисквалификације и 
писања изјаве-пријаве важно је: 

 У сарадњи са судијама обавестити званичнике екипе уколико се 

ради о дисквалификацији са писаним извештајем 

 Јасно назначити у пријави-изјави у ком се делу Правила игре 

налази начињени прекршај (8.6 или 8.10) 

 Уколико је било додатних проблема после изречене 

дисквалификације, онда Изјаву сведочење (образац 7) треба узети 

и од других актера (записничар, мерилац времена, главни 

дежурни) 

 Проверити да ли су попуњени сви релевантни подаци који се траже 

у обрасцу (пријава, одбрана, сведочење) 

 Приликом узимања изјаве-одбране од пријављеног лица,обавезно 

му се мора прочитати пријава 
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Након прикупљања документације делегат је 

дужан да: 

 
• У кратким цртама обавести директора лиге о дисквалификацији са 

писаним извештајем 

 

• У случају када лице на које се односи пријава одбија да напише 

изјаву-одбрану, делегат је дужан да о томе обавести директора лиге 

 

•Достави документацију директору лиге  



            6. КАМП ЗА РУКОМЕТНЕ ДЕЛЕГАТЕ  

                            КРАГУЈЕВАЦ ‘2014 

 САВЕТИ 

•Узимање изјава после утакмице је суштина поступка, јер на основу њих 

директор лиге доноси решење  

 

* Од делегата се очекује да што прецизније и објективније напише све  

о околностима које су претходиле спорној ситуацији, саму ситуацију и 

догађаје који су потом уследили и тачно попунити све рубрике 

 

* Потребно је све изјаве  доставити у електронској форми Директору 

лиге и телефоном га информисати о свему 
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ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ЗАВРШЕТКУ УТАКМИЦЕ 

 

7. У случају повреде играча да то констатује и свом Извештају и узме 

изјаву  медицинског радника  и сачини Потврду о повређивању у 2 

(два) примерка 

8. Да пошаље СМС Директору лиге са свим потребним 

информацијама (резултат и остало) 

9.Делегат је дужан да затражи од главног дежурног гарантовање 

безбедност за службена лица 

10.Да Директору лиге достави Извештај делегата на е-маил 

најкасније 36 сати од одигравања утакмице  са свом пратећом 

документацијом 
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        ХВАЛА НА ПАЖЊИ 


