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Директно

• Правилник о рукометним такмичењима;

• Пропозиције такмичења;

• Правилник о организацији и одигравању 
утакмица;

• Упутство о вршењу дужности службених лица;

• Међународна правила рукометне игре (IHF);

• Протокол организације утакмица у ванредним 
околностима проузрокованим вирусом COVID-19;

• Посебне обавезе службених лица;

• Одлука о висини и начину исплате трошкова 
службених лица;

• Кодекс понашања службених лица РСС.

ИЗВЕШТАЈ ДЕЛЕГАТА – Образац 11.

Обавезе делегата на рукометним утакмицама у склопу РПТ прописане су следећим актима:

Индиректно

• Дисциплински правилник;

• Правилник о безбедности и понашању 
на рукометним такмичењима;

• Упутство о спортским објектима;

• Упутство за попуњавање записника;

• Посебне обавезе клубова.
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Неколико постојећих аката указује на обавезу делегата – писање и достављање Извештаја делегата, а на 
директан начин, као обавезу, прописује га Упутство о вршењу дужности службених лица кроз поглавље Ђ) 
Обавезе делегата по завршетку утакмице, где указује и на образац на коме се подноси Извештај делегата 
а то је Образац 11.



ПИСАЊЕ 
ИЗВЕШТАЈА
ДЕЛЕГАТА
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Основна питања 

у вези Извештаја делегата су:

Када?

Шта?

Коме?

Начин достављања и рокови



КАДА?

• Добра припрема за утакмицу подразумева и 

припремне радње везане за писање Извештаја 

делегата.

• Већ након потврде делегирања могу се попунити 

основни елементи обрасца Извештај делегата.
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ШТА?

• Међутим, суштина Извештаја делегата пише се 
након утакмице.

• Поред основних информација о такмичењу, 
екипама учесницама утакмице, месту и датуму 
одигравања, резултату, службеним лицима, 
најбољем играчу или играчици, трошковима 
службених лица, најважнији сегмент у Извештају 
делегата представља део 2. „ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦЕ“.
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 Првенствена утакмица 11. кола Play out такмичења у оквиру АРКУС Лиге за мушкарце број 210111211, између РК Мокра Гора

– РК Југовић, организована је у складу са Пропозицијама такмичења, те Правилником о организацији и одигравању утакмица.

ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦЕ

 Протокол о организацији утакмица у ванредним околностима проузрокованим вирусом COVID-19 више није на снази.

 Екипа РК Мокра Гора своје утакмице као домаћин игра у Новом Пазару, с тим у вези, у пратњи екипе дошло је око 30-ак

гледалаца (чланови млађих категорија клуба, породица и пријатељи).

 Спикер најавио утакмицу, представио све актере и прочитао фер плеј најаву, као и најаву за најбољег играча утакмице.

 Редарска служба организована од стране приватне фирме за пружање услуга обезбеђења јавних скупова и објеката, видно

обележени све време трајања утакмице. Такође, утакмица је пријављена МУП-у (у прилогу).

 Хигијеничари – један од представника редарске службе хале ССУ „Пендик“.

 Зона за замену играча, као и тренерска зона нису обележене.Обележавање урађено на лицу места уз помоћ фластера.

 Опрема играча: Играчи лиценце број 06 и 33 гостију имали су чарапе различите боје од осталих саиграча, као и играч

лиценца број 25 домаћина. Играчи домаћина лиценце број 24 и 04 имали су термо дуге рукаве различите боје од боје

дресова, а играчи домаћих лиценце број 04 и 05 имали су подшортсеве различите боје од шортса. Лого АРКУС Лиге на

рукавима дресова.

 Акредитације обезбеђене. ИД картице није доставила ниједна екипа, идентификација урађена коришћењем сајта РСС-

Објаве-Лиценце-Екипе.

 „Перун вода“ обезбеђена за обе екипе, за записнички сто и за конференцију за штампу. Банер „Перун воде“ закачен у складу

са упутством.
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 Ток утакмице: Врло интензивна и динамична утакмица, неизвесна до самог краја. Жеља и вољни моменат за победом

снажно изражен код обе екипе. Технички и тактички екипа гостију је боље стајала од почетка до краја, док је екипа домаћина

имала одређен број техничких грешака при додавању, промашених зицера и мало више нервозе у одлучујућим моментима,

као и чини ми се нешто краћу ротацију играча, што су и основни разлози који су одлучили коначан исход утакмице, уз

вансеријску партију Огњена Регодића из екипе РК Југовић. Екипа домаћина ниједном није била у вођству у току утакмице, а

нерешен резултат је достигла једино у 57 минуту. У 54:22 након грубог старта, играчу гостију лиценца број 22 Савић Ненад,

оправдано изречена казна дисквалификације без пријаве, реакција након казне није постојала, казна је од свих актера

прихваћена без икаквих приговора. Такође, у 57 минуту утакмице, извршена је корекција клупе домаћина, јавном опоменом.

ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦЕ

 У 35:22 минуту утакмице, приликом доскока, без контакта са противничким играчима, играч домаћих лиценца број 18 Петар

Перић, доживео је повреду скочног зглоба због које није могао да настави утакмицу (у прилогу Извештаја делегата налази се

Извештај о повреди – други примерак предат представнику домаће екипе).

 Мишљење о суђењу: Захтевна утакмица за суђење. Судијски пар је врло концентрисано и одговорно обавио свој део посла.

Веома брзо успоставили јасан критеријум суђења, и пронашли баланс такав да ниједном својом одлуком нису утицали на

резултат, већ су створили услове обема екипама да се изборе саме за коначан резултат. Без икаквих примедби.

 Конференција за медије одржана.Модератор конференције није обезбеђен.Снимљене изјаве играча и тренера.

 Статистичари за утакмицу обезбеђени.
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ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОДИГРАВАЊУ УТАКМИЦЕ

 У прилогу Извештаја делегата:
• Записник;
• Образац 4;
• Пријава МУП-у;
• Обрасци 5;
• Налог за кола, готовински рачун за гориво, рачуни за путарину и путни налог посебно за судију 

Николић Ненада, посебно за делегата.

НАЈБОЉИ ПОЈЕДИНАЦ

ЗА НАЈБОЉЕГ ИГРАЧА ЈЕ ПРОГЛАШЕН/А: 

Eкипа Презиме и име Број лиценце 

РК „Југовић“ Регодић Огњен 21010808 

 



ПИСАЊЕ 
ИЗВЕШТАЈА
ДЕЛЕГАТА
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• Тежи се унифицираном приступу због 

јасније и ефикасније обраде 

достављених података.

• Избегавати контрадикторности – у 

усменом кратком извештају одмах 

после утакмице, рекли сте једно, а у 

Извештају делегата написали друго.

• Обавезно, јасно, гласно и 

транспарентно представницима 

клубова, пре почетка, у току саме 

утакмице, по завршетку утакмице 

указати на неправилности или 

дисциплинске прекршаје које ћете 

навести у Извештају делегата.



КОМЕ?

• Извештај делегата представља документ којим делегат 
утакмице, у писаној форми, извештава руководство 
односног такмичења – лиге. 

• У складу са наведеним садржај Извештаја делегата, 
поред обавезних података, мора да буде такав да 
руководство лиге, које је и одговорно за 
функционисање лиге и има обавезу да се стара о 
регуларности такмичења којим руководи, може да 
стекне јасан и транспарентан увид у све сегменте 
организације и одигравања утакмице са које добија 
Извештај делегата – делегати утакмице представљају, 
односно на утакмици замењују директора лиге и дужни 
су да врше комплетан надзор над организацијом и 
спровођењем утакмице, и да о свему детаљно известе 
директора лиге у свом Извештају делегата.

• Извештај делегата у електронској форми шаље се 
руководству лиге на објављене e-mail адресе, као и 
Стручној Комисији ЗД РСС на skdelegati@gmail.com

mailto:skdelegati@gmail.com


НАЧИН 
ДОСТАВЉАЊА 
И РОКОВИ
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• Начини достављања Извештаја делегата, као и 
рокови, дефинисани су документом „Упутство о 
вршењу дужности службених лица“, али могу 
бити додатно дефинисани и посебним 
обавезама службених лица која директори лига 
имају могућност да пропишу за такмичење за 
које су надлежни.

• У принципу – у електронској форми на 
објављене e-mail адресе Извештај делегата 
доставља се до 12:00 часова наредног дана по 
одиграној утакмици. Док се у штампаној форми, 
са свом пратећом документацијом (Записник, 
пријава МУП-у, Извештај о повреди, Обрасци 4. 
и 5.,...итд.) доставља лично или препорученом 
пошиљком до 12:00 часова првог радног дана по 
одигравању утакмице.



ЗАКЉУЧАК

• Извештај делегата, поред обавеза на самој 
утакмици, представља један од 
најзначајнијих сегмената нашег рада.

• Један од сегмената на основу кога се 
оцењује наш рад као делегата. 

• Осим што нам Извештај делегата говори о 
сегментима везаним за организацију и 
одигравање утакмице, Извештај пуно 
говори и о нама самима.

• Нико не види и нико неће да види, нити ће 
ико хтети да разуме, шта смо све 
то ми урадили или морали да урадимо 
на утакмици, уколико у сегменту 
извештавања нисмо у стању или не умемо 
то да кажемо и опишемо на јасан 
и концизан начин.

• Не устручавајте се, пишите све. То је Ваш 
посао! 

• Мислећи да чините услугу клубовима, тако 
што ћете нешто прећутати, чините себи 
„медвеђу услугу“.



ЗАКЉУЧАК

• Милан Гашић: „Када сте у праву нико се не 
сећа! Када погрешите нико не заборавља!“  

• Извештај делегата, често, у себи садржи 
напомене због којих нека од страна 
(учесника на утакмици), ће сносити или 
може сносити одговарајуће дисциплинске 
санкције или одређену врсту захтева за 
корекцијом приступа од стране 
руководства лиге. 

• Наведено, нас као делегате, обавезно 
сврстава у ред оних којима клубови нешто 
замерају, међутим уколико мислите да се 
дужност делегата може обављати тако да 
вам нико никад ништа не замери, онда сте 
на погрешном месту.



ХВАЛА НА 
ПАЖЊИ !



ИЗВЕШТАЈ 
ДЕЛЕГАТА 

АУТОР: БОРИС ИВАНОВИЋ 


