
 1

 
Ниш, 05. март 2014 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 14 
 
1. Сходно члану 50. Пропозиција такмичења, дана 05.03.2014 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 14 и 15 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим 
резултатом. 

2. Све одигране утакмице 08 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 РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца, због 
прекршаја из чл. 138 став 1 тачка 12 Дисциплинског правилника РСС, дана 05.03.2014 
године, доносим 

 
РЕШЕЊЕ 

 
1. РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца 

 
ОДГОВОРАН ЈЕ 

Што су: 
 Дана 01.03.2014 године у Прокупљу, на утакмици 15 кола ТОПЛИЧАНИН – 
ЈАСТРЕБАЦ, играчи: Ћурчић Душан Лиц. 22, Анђелковић Александар лиц. 12, Кнежевић 
Милош лиц. 13, наступили без чланске карте, 
 чиме је РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца 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 ЈАСТРЕБАЦ из Блаца, новчаном казном у износу од 7.500,00 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 
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* 

3. Сходно чл. 49 Пропозиција такмичења, сви клубови су обавезни да најкасније 48 сати по 
завршетку утакмице, Директору лиге и Помоћнику за судијска питања, 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 „ТОПЛИЧАНИН“  – 14 коло 
- РК „ЈАСТРЕБАЦ“ – 14 коло 
- РК „РАДНИЧКИ 1951“ – 14 коло 
- РК „ТОПЛИЧАНИН“  – 15 коло 
- РК „ЈАСТРЕБАЦ“ – 15 коло 
- РК „БСК ХЕБА“   – 15 коло 
- РК „ВЛАСОТИНЦЕ“ – 15 коло 
- РК „ПЛАНИНКА“  – 15 коло 
- РК „РАДНИЧКИ 1951“ – 15 коло 
- ЖРК „ЦРВЕНИ КРСТ“ – 8 коло 
- ЖРК „ТОПЛИЧАНИН“ – 8 коло 
- ЖРК „КЊАЖЕВАЦ“ – 8 коло 
- ЖРК „НАИСА“  – 8 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). 
Адресе електронске поште за доставу упитника су: 

- Директор Лиге: rukomet@medianis.net или rukomet@sbb.rs 
- Помоћник за судијска питања: mrakic2012@gmail.com или rale99@ptt.rs 

 
* 

4. Поступајући као првостепени орган за спровођење такмичења, на основу одредби члана 
31. став 1. Правилника о рукометним такмичењима, члана 14. став 6. тачка 10. 
Пропозиција такмичења и члана 73. став 1. тачка 1. Правилника о рукометним 
такмичењима и у складу са Одлуком УО ПРЛ Исток а у поступку утврђивања навода у 
упитнику „Мишљење о суђењу“, достављеном од стране РК „ЖИТОРАЂА“ из Житорађа, 
са првенствене утакмице 15 кола ХАЈДУК ВЕЉКО – ЖИТОРАЂА, дана 05.03.2014 године, 
доносим: 

РЕШЕЊЕ 
 

Обавезује се РК „ХАЈДУК ВЕЉКО“ из Неготина да у року од 3 дана од објаве овог 
решења достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 15. кола ПРЛ Исток, 
која је одиграна у Неготину 01.03.2014 године између РК „ХАЈДУК ВЕЉКО“ из Неготина 
и РК „ЖИТОРАЂА“ из Житорађа. 
Непоступање по овом Решењу, биће санкционисано у складу са Дисциплинским 
правилником РСС. 

 
 

 
ПРВА РЛ „ИСТОК“ 

Директор 
 

Небојша Видановић 


