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Ниш, 01. новембар 2013 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА – 6 
 
1. Сходно члану 50. Пропозиција такмичења, дана 01.11.2013 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 06 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим 
резултатом. 

2. Све одигране утакмице 05 кола – Жене, региструју се постигнутим резултатом. 
 
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. 

 
* 

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 ВРАЊЕ 1957 из Врања, због прекршаја из чл. 138 став 1 тачка 45 Дисциплинског 

правилника РСС и играчице Павловић Владана, због прекршаја из чл. 165 
Дисциплинског правилника РСС, дана 01.11.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. РК ВРАЊЕ 1957 из Врања   
2. Павловић Владан, играч РК ВРАЊЕ 1957 

 
 

ОДГОВОРНИ СУ 
Што је: 

 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, 
 чиме је РК ВРАЊЕ 1957 из Врања извршио прекршај из чл. 138 став 1 тачка 45 
Дисциплинског правилника РСС, а играч Павловић Владан 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 
 

КАЖЊАВАЈУ 
 

1. РК ВРАЊЕ 1957 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. 
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2. Павловић Владан, играч РК ВРАЊЕ 1957, забраном права наступа на 3 (три) 
првенствене утакмице. Играч има право наступа у 09 колу 

 
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 45 
Дисциплинског правилника РСС, рукометног радника Добарџијев Ивана, због 
прекршаја из чл. 189 Дисциплинског правилника РСС и играча Манасијевић Милана, 
због прекршаја из чл. 162 Дисциплинског правилника РСС, дана 01.11.2013 године, 
доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. РК БСК ХЕБА из Бујановца 
2. Добарџијев Иван, рукометни радник РК БСК ХЕБА 
3. Манасијевић Милан, играч РК БСК ХЕБА 

 
 

ОДГОВОРНИ СУ 
Што су: 

 Дана 28.10.2013 године у Бору, на утакмици 06 кола БОР – БСК ХЕБА, у 06-ом минуту 
због неспортског понашања, дисквалификован рукометни радник Добарџијев Иван, а у 43-
ем минуту због неспортског понашања, дисквалификован играч Манасијевић Милан, 
 чиме је ЖРК ВРАЊЕ из Врања извршио прекршај из чл. 138 став 1 тачка 45 
Дисциплинског правилника РСС, рукометни радник Добарџијев Иван прекршај из чл. 189 
Дисциплинског правилника РСС, а играч Манасијевић Милан прекршај из чл. 162 
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, чл. 189, те чл. 161 Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВАЈУ 
 

1. РК БСК ХЕБА из Бујановца, новчаном казном у износу од 30.000,00 динара, коју 
је обавезан платити на текући рачун Лиге, 160-194001-73, у року од 8 дана, 
рачунајући од дана објаве овог решења. 

2. Добарџијев Иван, рукометни радник РК БСК ХЕБА, забраном обављања 
дужности на 2 (две) првенствене утакмице. 

3. Манасијевић Милан, играч РК БСК ХЕБА, 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 

 
* 

c) РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца, због прекршаја из чл. 138 став 1 тачка 6, 35 и 36 
Дисциплинског правилника РСС, дана 01.11.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца 
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ОДГОВОРАН ЈЕ 

Што је: 
 слабо организовао првенствену утакмицу 06 кола ПРЛ Исток, ЈАСТРЕБАЦ – ХАЈДУК 
ВЕЉКО, која је одиграна у Блацу дана 26.10.2013 године, јер се није придржавао одредби 
Пропозиција такмичења и то: 

1. није обезбедио две штоперице и пиштаљку за записнички сто,  

2. није обезбедио лица која бришу под, 
 чиме је РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца, под тч 1. извршио прекршај из чл. 138 ст. 1 тч. 36 
Дисциплинског правилника РСС, под тч 2. извршио прекршај из чл. 138 ст. 1 тч. 37 
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. 36 ДП РСС, из тач. 1 овог решења, 
новчана казна у износу од 7.500,00 динара, 
- за дисциплински прекршај из чл. 138 ст. 1 тч. 37 ДП РСС, из тач. 2 овог решења, 
новчана казна у износу од 5.000,00 динара, 
 

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

К А Ж Њ А В А  
 

РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца на јединствену новчану казну у износу од 10.000,00, 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 

 
* 

d) РК БОР из Бора, због прекршаја из чл. 139 став 1 тачка 11 Дисциплинског 
правилника РСС, дана 01.11.2013 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. РК БОР из Бора 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што: 

 није испоштовао одредбу чл. 49 Пропозиција РСС и у предвиђеном року доставио 
„Мишљење о суђењу“ са утакмице 04 кола БОР – ВРАЊЕ 1957 
 чиме је РК БОР из Бора извршио прекршај из чл. 139 став 1 тачка 11 Дисциплинског 
правилника РСС, 
 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 38, чл. 39, те чл. 139 став 1 тачка 11 
Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. РК БОР из Бора, 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. 
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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 8 (осам) 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. 67 и. 74 
став 2 Дисциплинског правилника РСС, а по службеној дужности, дана 01.11.2013 
године, покрећем дисциплински поступак: 
 
Против:  

1. РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља, 
2. РК ВРАЊЕ 1957 из Врања, 
3. РК БОР из Бора 
4. РК ДУБОЧИЦА 54 из Лесковца, 
5. РК РАДНИЧКИ 1951 из Ниша,  
6. ЖРК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља, 
7. ЖРК ВРАЊЕ из Врања, 
8. ЖРК ЦРВЕНИ КРСТ из Ниша, 
9. ЖРК НАИСА 2 из Ниша, 
 

Што: 
нису поступили сходно одлуци Скупштине заједнице клубова ПРЛ Исток и 
Пропозиција такмичења и измирили финансијске обавезе према Лиги у 
предвиђеном року, 

чиме би извршили прекршаја из чл. 148 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 извештај финансијске службе, 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. 
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. 

 
ПРВА РЛ „ИСТОК“ 

Директор 
 

Небојша Видановић 


