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Ниш, 11. октобар 2013 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 3 
 
1. Сходно члану 50. Пропозиција такмичења, дана 11.10.2013 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 03 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим 
резултатом. 

2. Све одигране утакмице 02 кола – Жене, 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. Поступајући као првостепени дисциплински орган, на основу одредби чл.26 став 1 тачка 
10 Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова Прве рукометне лиге Исток, чл. 
14 став 6 тачка 11 Пропозиција такмичења РСС, те чл. 74 став 2 Дисциплинског 
правилника РСС, а у поступку решавања дисциплинског прекршаја Пејић Александра, 
играча РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља, због прекршаја из чл. 165 Дисциплинског 
правилника РСС, који је начињен током трајања првенствене утакмице 02 кола 
ЖИТОРАЂА - ТОПЛИЧАНИН, дана 11.10.2013 године доносим 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Укида се Решење о суспензији права наступа Пејић Александра, играча РК 

ТОПЛИЧАНИН из Прокупља изречено у службеним саопштењима 1  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступајући као првостепени дисциплински орган, а по службеној дужности и 
поводом пријаве судије судије Радоичић Милоша и изјава-сведочења судије Љубеновић 
Николе и делегата-контролора Арсенијевић Миодрага, службених лица са првенствене 
утакмице 02 кола ЖИТОРАЂА - ТОПЛИЧАНИН, која је одиграна у Житорађи дана 
28.09.2013. године, у Службеним саопштењима 1, објављено је Решење о суспензији 
права наступа  Пејић Александра играча РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља у трајању од 15 
дана. 
 Обзиром да је именованом изречена дисциплинска санкција забране наступа на 2 
(две) првенствене утакмице, а коју је именовани издржао ненаступајући на одложеној 
утакмици 01 кола Топличанин – Власотинце и на утакмици 03 кола Топличанин – Бор, у 
складу са чл. 9. ст. 5 ДП РСС, донета је одлука у тачки 1 диспозитива. 
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Поука о правном леку: 
Против овог решења се може изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а путем 
првостепеног органа, у року од 3 (три) дана, рачунајући од дана достављања, уз уплату 
таксе од 24.000,00 динара на текући рачун РСС број 355-1029224-63    

 
 
3. Поступајући као првостепени дисциплински орган, на основу одредби чл. 26 став 1 тачка 

10 Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова Прве рукометне лиге Исток, чл. 
14 став 3 тачка 11 Пропозиција такмичења РСС, те чл. 74 став 2 Дисциплинског 
правилника РСС, а након спроведеног поступка против: 

 
a) РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља, због прекршаја из чл. 138 став 1 тачка 45 

Дисциплинског правилника РСС и играча Пејић Александра, због прекршаја из чл. 
165 Дисциплинског правилника РСС, дана 11.10.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља  
2. Пејић Александар, играч РК ТОПЛИЧАНИН 

 
 

ОДГОВОРНИ СУ 
Што је: 

 Дана 28.09.2013 године у Житорађи, на утакмици 02 кола ЖИТОРАЂА - 
ТОПЛИЧАНИН, у 57-ом минуту због веома екстремно неспортског понашања, 
дисквалификован играч Пејић Александар, 
 чиме је РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља извршио прекршај из чл. 138 став 1 тачка 45 
Дисциплинског правилника РСС, а играч Пејић Александар прекршај из чл. 165 
Дисциплинског правилника РСС, 
 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 38, чл. 39, чл. 42, чл 43, чл. 138 став 1 тачка 
45 те чл. 165 Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља, новчаном казном у износу од 15.000,00 
динара, коју је обавезан платити на текући рачун Лиге, 160-194001-73, у року од 
8 дана, рачунајући од дана објаве овог решења. 

2. Пејић Александар, играч РК ТОПЛИЧАНИН, забраном права наступа на 2 (две) 
првенствене утакмице. Играч може наступити на утакмици 04 кола, обзиром да је 
под суспензиом одлежао казну. 

 
Поука о правном леку: 

Против овог решења се може изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а путем 
првостепеног органа, у року од 8 (осам) дана, рачунајући од дана достављања, уз уплату 
таксе од 24.000,00 динара на текући рачун РСС број 355-1029224-63 
   

* 
b) РК БСК ХЕБА из Бујановца, због прекршаја из чл. 138 став 1 тачка 12 

Дисциплинског правилника РСС, дана 11.10.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. РК БСК ХЕБА из Бујановца 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што је: 
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 Дана 28.09.2013 године у Куршумлији, на утакмици 02 кола ПЛАНИНКА ПРОЛОМ 
ВОДА – БСК ХЕБА, рукометни радник Иван Добарџијев наступио без чланске карте, 
 чиме је РК БСК ХЕБА из Бујановца извршио прекршај из чл. 138 став 1 тачка 12 
Дисциплинског правилника РСС, 
 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 38, чл. 39, те чл. 138 став 1 тачка 12 
Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. РК БСК ХЕБА из Бујановца, новчаном казном у износу од 2.500,00 динара, коју 
је обавезан платити на текући рачун Лиге, 160-194001-73, у року од 8 дана, 
рачунајући од дана објаве овог решења. 

 
 
Поука о правном леку: 

Против овог решења се може изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а путем 
првостепеног органа, у року од 8 (осам) дана, рачунајући од дана достављања, уз уплату 
таксе од 24.000,00 динара на текући рачун РСС број 355-1029224-63 
 

* 
c) РК ДУБОЧИЦА 54 из Лесковца, због прекршаја из чл. 138 став 1 тачка 33 

Дисциплинског правилника РСС, дана 11.10.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. РК ДУБОЧИЦА 54 из Лесковца 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што: 

 Дана 08.10.2013 године у Лесковцу, на утакмици 03 кола ДУБОЧИЦА 54 - ПЛАНИНКА 
ПРОЛОМ ВОДА, није обезбедио торбу са неопходним медицинским материјалом, 
 чиме је РК ДУБОЧИЦА 54 из Лесковца извршио прекршај из чл. 138 став 1 тачка 33 
Дисциплинског правилника РСС, 
 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 38, чл. 39, те чл. 138 став 1 тачка 33 
Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. РК ДУБОЧИЦА 54 из Лесковца, новчаном казном у износу од 5.000,00 динара, 
коју је обавезан платити на текући рачун Лиге, 160-194001-73, у року од 8 дана, 
рачунајући од дана објаве овог решења. 

 
 
Поука о правном леку: 

Против овог решења се може изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а путем 
првостепеног органа, у року од 8 (осам) дана, рачунајући од дана достављања, уз уплату 
таксе од 24.000,00 динара на текући рачун РСС број 355-1029224-63 
 

* 
d) ЖРК НАИСА 2 из Ниша, због прекршаја из чл. 139 став 1 тачка 3 Дисциплинског 

правилника РСС, дана 11.10.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ЖРК НАИСА 2 из Ниша 
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ОДГОВОРАН ЈЕ 
 

Што је: 
 Дана 06.10.2013 године у Нишу, на утакмици 02 кола НАИСА 2 - ПИРОТ, утакмица у  
више наврата прекидана због употребе пиштаљке од стране гледалаца, да би у 58,14 минуту 
дошло до краћег прекида утакмице, да би се један део гледалаца који су седели иза 
записничког стола удаљио из хале, 
 чиме је ЖРК НАИСА 2 из Ниша извршио прекршај из чл. 139 став 1 тачка 3 
Дисциплинског правилника РСС, 
 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 38, чл. 39, те чл. 139 став 1 тачка 3 
Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. ЖРК НАИСА 2 из Ниша, новчаном казном у износу од 4.000,00 динара, коју је 
обавезан платити на текући рачун Лиге, 160-194001-73, у року од 8 дана, 
рачунајући од дана објаве овог решења. 

 
 
Поука о правном леку: 

Против овог решења се може изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а путем 
првостепеног органа, у року од 8 (осам) дана, рачунајући од дана достављања, уз уплату 
таксе од 24.000,00 динара на текући рачун РСС број 355-1029224-63 

 
* 

e) ЖРК ЂЕРДАП из Кладова, због прекршаја из чл. 138 став 1 тачка 38 Дисциплинског 
правилника РСС, дана 11.10.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ЖРК ЂЕРДАП из Кладова 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што: 

 Дана 05.10.2013 године у Кладову, на утакмици 02 кола ЂЕРДАП – БОР РТБ, није 
обезбедио квалификована лица за вођење записника и вођење времена, 
 чиме је ЖРК ЂЕРДАП из Кладова извршио прекршај из чл. 138 став 1 тачка 38 
Дисциплинског правилника РСС, 
 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 38, чл. 39, те чл. 139 став 1 тачка 38 
Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. ЖРК ЂЕРДАП из Кладова, новчаном казном у износу од 5.000,00 динара, коју 
је обавезан платити на текући рачун Лиге, 160-194001-73, у року од 8 дана, 
рачунајући од дана објаве овог решења. 

 
 
Поука о правном леку: 

Против овог решења се може изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а путем 
првостепеног органа, у року од 8 (осам) дана, рачунајући од дана достављања, уз уплату 
таксе од 24.000,00 динара на текући рачун РСС број 355-1029224-63 
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4. Сходно чл. 49 Пропозиција такмичења, сви клубови су обавезни да најкасније 48 сати по 
завршетку утакмице, Директору лиге електронском поштом доставе упитник „Мишљење 
о суђењу“ са одигране утакмице.  
Упутство и упитник, достављени су вам уз Допису од 19.09.2013 год, а налазе се и на 
сајту лиге у делу Акта и обрасци. 
Последњи пут упозоравам и опомињем Клубове, да у року од 24 сата од објаве овог 
саопштења доставе своје упитнике 

 
- РК „РАДНИЧКИ 1951“  – 3 коло 
- РК „ЖИТОРАЂА“  – 3 коло 
- РК „БСК ХЕБА“   – 3 коло 
- РК „ПЛАНИНКА“  – 3 коло 
- ЖРК „ПИРОТ“  – 2 коло 
 

 
У случају да се не поступи по овом упозорењу, биће изречене дисциплинске санкције у 
складу са Дисциплинским правилником РСС ( Чл. 139 тч. 11 Дисциплинског правилника 
РСС – клуб из другог степена – 5.000,00 динара).  

 
 

 
 

ПРВА РЛ „ИСТОК“ 
Директор 

 
Небојша Видановић 


