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Ниш, 18. октобар 2013 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА – 4 
 
1. Сходно члану 50. Пропозиција такмичења, дана 18.10.2013 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 04 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим 
резултатом. 

2. Све одигране утакмице 03 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 3 тачка 11 Пропозиција такмичења РСС, те чл. 74 став 2 Дисциплинског 
правилника РСС, а након спроведеног скраћеног поступка против: 

 
a) РК ЖИТОРАЂА из Житорађа, због прекршаја из чл. 138 став 1 тачка 6, 35 и 36 

Дисциплинског правилника РСС, дана 18.10.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. РК ЖИТОРАЂА из Житорађа 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што је: 

 слабо организовао првенствену утакмицу 04 кола ПРЛ Исток, ЖИТОРАЂА – ХАЈДУК 
ВЕЉКО, која је одиграна у Житорађи дана 12.10.2013 године, јер се није придржавао 
одредби Пропозиција такмичења и то: 

1. није обезбедио свлачионице са топлом водом за гостујућу екипу и судије, 
2. представник екипе није присуствовао техничком састанку, 
3. није обезбедио две штоперице и пиштаљку за записнички сто,  

 чиме је РК ЖИТОРАЂА из Житорађа, под тч 1. извршио прекршај из чл. 138 ст. 1 тч. 
6, под тч. 2, извршио прекршај из чл. 138 ст. 1 тч. 35, под тч. 3, извршио прекршај из чл. 
138 ст. 1 тч. 36 Дисциплинског правилника РСС, 
 па му се у складу са чл. 37, 38, 39, 40, 50 и 52 Дисциплинског правилника РСС 
 

УТВРЂУЈУ 
- за дисциплински прекршај из чл. 138 ст. 1 тч. 6 ДП РСС, из тач. 1 овог решења, 
новчана казна у износу од 10.000,00 динара, 
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- за дисциплински прекршај из чл. 138 ст. 1 тч. 35 ДП РСС, из тач. 2 овог решења, 
новчана казна у износу од 5.000,00 динара, 
- за дисциплински прекршај из чл. 138 ст. 1 тч. 36 ДП РСС, из тач. 3 овог решења, 
новчана казна у износу од 7.500,00 динара, 
 

Због чега се применом одредби чл. 37, 38, 39, 50 и 52 Дисциплинског правилника 
РСС 
 

К А Ж Њ А В А  
 

На јединствену новчану казну у износу од 15.000,00, 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 
 

* 
b) РК РАДНИЧКИ 1951 из Ниша, због прекршаја из чл. 140 став 3 Дисциплинског 

правилника РСС, дана 18.10.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. РК РАДНИЧКИ 1951 из Ниша 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што је: 

 Дана 13.10.2013 године у Нишу, на утакмици 04 кола РАДНИЧКИ 1951 - ПЛАНИНКА 
ПРОЛОМ ВОДА, наступио без лиценцираног тренера, 
 чиме је РК РАДНИЧКИ 1951 из Ниша извршио прекршај из чл. 140 став 3 
Дисциплинског правилника РСС, 
 због чега се применом чл. 37, 38, 39, Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. РК РАДНИЧКИ 1951 из Ниша, новчаном казном у износу од 20.000,00 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 
 

 
 
 

ПРВА РЛ „ИСТОК“ 
Директор 

 
Небојша Видановић 


