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Ниш, 09. новембар 2013 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА – 7 
 
1. Сходно члану 50. Пропозиција такмичења, дана 09.11.2013 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 07 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим 
резултатом. 

2. Све одигране утакмице 06 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 поступка против: 
 

1. РК ВРАЊЕ 1957 из Врања,  

2. ЖРК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља,  

 
због прекршаја из чл. 148 Дисциплинског правилника РСС, дана 09.11.2013 године доносим 

 
РЕШЕЊЕ 

 
1. Обуставља се дисциплински поступак против: 

- РК ВРАЊЕ 1957 из Врања 
- ЖРК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља 

 
Образложење 

 
Поступајући као првостепени дисциплински орган, а по службеној дужности, покренут је 
дисциплински поступак против именованих клубова због прекршаја из чл. 148 
Дисциплинског правилника РСС. 
У остављеном року клубови су доставили доказ о измирењу дуговања, а која су била разлог 
за покретање поступка, те је из тог разлога донета је одлука као у ставу 1 диспозитива. 
 
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. 
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14 став 3 тачка 11 Пропозиција такмичења РСС, те чл. 74 став 2 Дисциплинског 
правилника РСС, а након спроведеног поступка против: 
 

1. РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља,  

2. РК БОР из Бора  

3. РК ДУБОЧИЦА 54 из Лесковца,  

4. РК РАДНИЧКИ 1951 из Ниша,  

5. ЖРК ВРАЊЕ из Врања,  

6. ЖРК ЦРВЕНИ КРСТ из Ниша,  

7. ЖРК НАИСА 2 из Ниша,  
 
због прекршаја из чл. 148 Дисциплинског правилника РСС, дана 09.11.2013 године доносим 

 
РЕШЕЊЕ 

 
1. Кажњавају се: 

- РК ТОПЛИЧАНИНА из Прокупља, новчаном казном у износу од 15.000,00 
динара  

- РК БОР из Бора, новчаном казном у износу од 15.000,00 динара 
- РК ДУБОЧИЦА 54 из Лесковца, новчаном казном у износу од 10.000,00 

динара 
- РК РАДНИЧКИ 1951 из Ниша, новчаном казном у износу од 15.000,00 динара 
- ЖРК ВРАЊЕ из Врања, новчаном казном у износу од 15.000,00 динара 
- ЖРК ЦРВЕНИ КРСТ из Ниша, новчаном казном у износу од 15.000,00 динара 
- ЖРК НАИСА 2 из Ниша, новчаном казном у износу од 5.000,00 динара 

 
Образложење 

 
Поступајући као првостепени дисциплински орган, а по службеној дужности, покренут је 
дисциплински поступак против именованих клубова због прекршаја из чл. 148 
Дисциплинског правилника РСС. 
Наведени Клубови нису поступили по одлуци Скупштине Заједнице клубова Прве рукометне 
лиге ИСТОК и Пропозиција такмичења РСС, тако што нису измирили финансијске обавезе 
према Лиги у роковима прeдвиђеним нормативним актима.  
Из свега наведеног произилази да се у описаним радњама клубова стичу сви битни 
елементи бића конкретног прекршаја из чл. 148 ДП РСС, за који се проглашавају 
одговорним, те да нема елемената који би искључивали њихову прекршајну одговорност, 
због чега су и кажњени као у диспозитиву овог решења. 
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције водило се рачуна о 
одредбама чл. 6, чл. 39, чл. 46 и чл. 148 Дисциплинског правилника РСС, те се клубовима не 
могу наћи олакшавајуће околности.  
Ово решење постаје правоснажно у року од 8 (осам) дана од дана достављања. У случају да 
се наведена дуговања измире до рока правоснажности, сходно чл. 62. Дисциплинског 
правилника РСС, наведено решење се неће спровести.  
 
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 


