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Ниш, 25. октобар 2013 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА – 5 
 
1. Сходно члану 50. Пропозиција такмичења, дана 25.10.2013 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 05 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим 
резултатом. 

2. Све одигране утакмице 04 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. На основу пријаве делегата-контролора Петровић Јовице, а по службеној дужности и 
одредби чл. 67 Дисциплинског правилника РСС покрећем, дана 25.10.2013 године, 
дисциплински поступак : 

 
Против : 

1. Павловић Владана, играча РК ВРАЊЕ 1957 из Врања, 
 
Што је : 

1. Павловић Владан, као играч РК ВРАЊЕ 1957 из Врања, по завршетку 
првенствене утакмице 05 кола ВРАЊЕ 1957 - ЈАСТРЕБАЦ, која је одиграна у 
Врању дана 19.10.2013. године, у ходнику хале вређао и претио судијама 
утакмице , што је био разлог за подношење пријаве, 

чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.165 Дисциплинског правилника РСС,  
 
Ради утврђења тачног чињеничног стања, а у складу са чл. 70 Дисциплинског правилника 
РСС, обавезује се именовани да у року од 3 (три) дана од дана пријема овог Решења 
достави писмену изјаву-одбрану. 
Такође, у доказном поступку ће се прибавити и други потребни докази. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Поступајући по службеној дужности, а након увида у поднешену пријаву, покреће се овај 
дисциплински поступак. 
ПРИКУПЉАЊЕ ДОКАЗА : 
Ради прибављања писане одбране пријављеног, позива се пријављени да у року од 3 (три) 
дана од дана пријема овог поднеска достави своју писмену изјаву-одбрану. 
ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ : 
Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 
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За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 
Пријављени имају право да подносе доказе, стављају предлоге и употребљавају сва правна 
средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 
НАПОМЕНА: 
Неодазивање позиву ради достављања писмене изјаве-одбране само за себе је 
дисциплински прекршај из чл.170 Дисциплинског правилника РСС. 

 
* 

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 6 тачка 11 Пропозиција такмичења РСС, те чл. 74 став 2 Дисциплинског 
правилника РСС, а у поступку решавања дисциплинског прекршаја Павловић Владана, 
играча РК ВРАЊЕ 1957 из Врања, због прекршаја из чл. 165 Дисциплинског правилника 
РСС, који је начињен по завршетку првенствене утакмице 05 кола ВРАЊЕ 1957 - 
ЈАСТРЕБАЦ, дана 25.10.2013 године доносим 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. СУСПЕНДУЈЕ СЕ право наступа Павловић Владана, играча РК ВРАЊЕ 1957 

из Врања у трајању од 15 (петнаест) дана. 
2. Жалба на решење не задржава извршење. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступајући као првостепени дисциплински орган, а по службеној дужности и 
поводом пријаве делегата-контролора Петровић Јовице, са првенствене утакмице 05 
кола ВРАЊЕ 1957 - ЈАСТРЕБАЦ, која је одиграна у Врању дана 19.10.2013. године, 
утврђено је: 
 Дана 19.10.2013 године у Врању, по завршетку првенствене утакмице 05 кола ВРАЊЕ 
1957 - ЈАСТРЕБАЦ именовани је својим понашањем учинио дисциплински прекршаје због 
којег је пријављен, тако да је ценећи тежину учињеног дела, а у складу са чл. 6, чл. 7, 
чл. 9. и чл. 10. ДП РСС, донета одлука у тачки 1 диспозитива. 
 Одлика у тачки 2. диспозитива, донета је у складу са чл. 11. ст. 3 ДП РСС. 
 

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    

 
* 

4. 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 ВРАЊЕ 1957 из Врања, због прекршаја из чл. 138 став 1 тачка 36 Дисциплинског 

правилника РСС, дана 25.10.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. РК ВРАЊЕ 1957 из Врања 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што је: 
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 слабо организовао првенствену утакмицу 05 кола ПРЛ Исток, ВРАЊЕ 1957 – 
ЈАСТРЕБАЦ, која је одиграна у Врању дана 19.10.2013 године, јер се није придржавао 
одредби Пропозиција такмичења, није обезбедио две штоперице за записнички сто,  
 чиме је РК ВРАЊЕ 1957, извршио прекршај из чл. 138 ст. 1 тч. 36 Дисциплинског 
правилника РСС, 
 Због чега се применом одредби чл. 37, 38, и 39 Дисциплинског правилника РСС 
 

К А Ж Њ А В А  
 

1. РК ВРАЊЕ 1957 из Врања новчаном казном у износу од 7.500,00, 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 3 (три) дана, рачунајући од дана достављања, уз уплату 
таксе од 24.000,00 динара на текући рачун РСС број 355-1029224-63 
 

* 
b) ЖЈРК БОР РТБ из Бора, због прекршаја из чл. 140 став 3 Дисциплинског правилника 

РСС, дана 25.10.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ЖЈРК БОР РТБ из Бора 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што је: 

 Дана 19.10.2013 године у Прокупљу, на утакмици 04 кола ТОПЛИЧАНИН – БОР РТБ, 
наступио без лиценцираног тренера, 
 чиме је ЖЈРК БОР РТБ из Бора извршио прекршај из чл. 140 став 3 Дисциплинског 
правилника РСС, 
 због чега се применом чл. 37, 38, 39, Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. ЖЈРК БОР РТБ из Бора, 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 3 (три) дана, рачунајући од дана достављања, уз уплату 
таксе од 24.000,00 динара на текући рачун РСС број 355-1029224-63 

 
* 

c) ЖОРК КЊАЖЕВАЦ, због прекршаја из чл. 138 став 1 тачка 45 Дисциплинског 
правилника РСС и играчице Вељковић Љубице, због прекршаја из чл. 161 
Дисциплинског правилника РСС, дана 25.10.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ЖОРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца  
2. Вељковић Љубица, играчица ЖОРК КЊАЖЕВАЦ 
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ОДГОВОРНИ СУ 
Што је: 

 Дана 22.10.2013 године у Књажевцу, на утакмици 04 кола КЊАЖЕВАЦ - ВРАЊЕ, у 59-
ом минуту због неспортског понашања, дисквалификована играчица Вељковић Љубица, 
 чиме је ЖОРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца извршио прекршај из чл. 138 став 1 тачка 45 
Дисциплинског правилника РСС, а играчица Вељковић Љубица прекршај из чл. 161 
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. 161 Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. ЖОРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца, 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. Вељковић Љубица, играчица ЖОРК КЊАЖЕВАЦ, забраном права наступа на 1 
(једној) првенственој утакмици.  

3. Ова одлука је коначна и играчица нема право наступа на утакмици 05 кола. 
 

* 
d) ЖРК ВРАЊЕ из Врања, због прекршаја из чл. 138 став 1 тачка 45 Дисциплинског 

правилника РСС и играчице Станковић Марије, због прекршаја из чл. 161 
Дисциплинског правилника РСС, дана 25.10.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ЖРК ВРАЊЕ из Врања 
2. Станковић Марија, играчица ЖРК ВРАЊЕ 

 
 

ОДГОВОРНИ СУ 
Што је: 

 Дана 22.10.2013 године у Књажевцу, на утакмици 04 кола КЊАЖЕВАЦ - ВРАЊЕ, у 59-
ом минуту због неспортског понашања, дисквалификована играчица Станковић Марија, 
 чиме је ЖРК ВРАЊЕ из Врања извршио прекршај из чл. 138 став 1 тачка 45 
Дисциплинског правилника РСС, а играчица Станковић Марија прекршај из чл. 161 
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. 161 Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. ЖРК ВРАЊЕ из Врања, 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. Станковић Марија, играчица ЖРК ВРАЊЕ, забраном права наступа на 1 
(једној) првенствене утакмице. 

 
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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e) ЖРК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља, због прекршаја из чл. 138 став 1 тачка 45 
Дисциплинског правилника РСС и играчице Салевић Далиборке, због прекршаја из 
чл. 165 Дисциплинског правилника РСС, дана 25.10.2013 године, доносим 
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ЖРК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља  
2. Салевић Далиборка, играчица ЖРК ТОПЛИЧАНИН 

 
ОДГОВОРНИ СУ 

Што је: 
 Дана 19.10.2013 године у Прокупљу, на утакмици 04 кола ТОПЛИЧАНИН – БОР РТБ, у 
42-ом минуту због неспортског понашања, дисквалификована играчица Салевић Далиборка, 
 чиме је ЖРК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља извршио прекршај из чл. 138 став 1 тачка 45 
Дисциплинског правилника РСС, а играчица Салевић Далиборка 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. ЖРК 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. Салевић Далиборка, играчи ЖРК ТОПЛИЧАНИН, забраном права наступа на 
1 (једној) првенственој утакмици.  

 
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 

 
* 

5. 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, поступајући по дисциплинској пријави делегата-контролора Блажић 
Божидара, а у вези догађаја за време утакмице 04 кола – жене, која је одиграна дана 
22.10.2013.године у Књажевцу између екипа ЖОРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца и ЖРК 
ВРАЊЕ из Врања, у складу са одредбама чл. 3, чл. 66, те чл. 87 ст. 2 и ст. 3 тач. 1 
Дисциплинског правилника РСС, дана 25.10.2013. године, доносим: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 ОДБАЦУЈЕ СЕ дисциплинска пријава делегата-контролора Блажић Божидара, против 
играчице ЖРК ВРАЊЕ из Врања, Крстић Горице. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Блажић Божидар, делегат-контролор на утакмици 04 кола која је одиграна дана 
22.10.2013.године у Књажевцу између екипа ЖОРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца и ЖРК ВРАЊЕ 
из Врања, поднео је дана 22.10.2013. године дисциплинску пријаву против играчице ЖРК 
ВРАЊЕ из Врања, Крстић Горице, навевши да је именованој у 59-ом минуту због грубог 
фаула изречена казна од 2 минута искључења. Приликом изласка са терена, а иза леђа 
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судије, именована се више пута (три) прекрстила. Након тога он је позвао судију 
Фунтуњеровић Милана, који је био ближи записничком столу и указао му на ово врло грубо 
неспортско понашање од стране искључене играчице. Након консултације са делегатом-
контролором судија Фунтуњеровић је играчици показао дисквалификацију са пријавом.   

Делегат-контролор Блажић Божидар у пријави коју је поднео против горе наведене 
играчице  није навео по ком Правилу рукометне игре је изречена дисквалификација. 

Увидом у записник са предметне утакмице, констатовано је да казна 
дисквалификације која је изречена играчици Крстић Горици, није уписана у складу са 
Правилима рукометне игре, односно на начин који је предвиђен Разјашњењима Правила 
игре, допуне и тумачења из 2012. године, из тога што је казну дисквалификације која са 
собом повлачи пријаву требало уписати у записник заокруживши минут и секунд игре када 
је изречена. 

Поступајући по службеној дужности на основу увида у Извештај делегата, изјаву – 
пријаву делегата-контролора Блажић Божидара, изјаве – сведочења судија Фунтуњеровић 
Милана и Јанковић Милана, те увида у записник са предметне утакмице, директор лиге је 
утврдио да је играчица Крстић Горица у наведеној ситуацији на предметној утакмици, била 
кажњена дисквалификацијом, те да таква казна није разлог за подношење пријаве после 
утакмице, због чега је у смислу чл. 87 ст. 2 и ст. 3 тач. 1 ДП РСС, закључио да радња 
описана у пријави сама по себи није дисциплински прекршај, те је и донео одлуку као у 
диспозитиву 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 


