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Ниш, 03. април 2014 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 18 
 
1. Сходно члану 50. Пропозиција такмичења, дана 03.04.2014 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 19 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим резултатом. 
2. Све одигране утакмице 12 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 ТОПЛИЧАНИН из Прокупља, 

2. ЖРК ЦРВЕНИ КРСТ из Ниша 

 
због прекршаја из чл. 148 Дисциплинског правилника РСС, дана 03.04.2014 године доносим 

 
РЕШЕЊЕ 

 
1. Обуставља се решење о одузимању бодова, објављено у Службеним саопштењима 17 

против: 
- РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља  
- ЖРК ЦРВЕНИ КРСТ из Ниша 

 
Образложење 

 
Поступајући као првостепени дисциплински орган, а по службеној дужности, у Службеним 
саопштењима број 17, изречена је условна дисциплинска санкција – одузимање бодова, 
именованим клубовима, због прекршаја из чл. 148 Дисциплинског правилника РСС. 
У остављеном року клубови су доставили доказ о измирењу дуговања, а која су била разлог 
изрицања условне дисциплинске санкције – одузимање бодова, 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    
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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. 74 став 2 Дисциплинског правилника 
РСС, а након спроведеног поступка против: 
 

1. РК ЈАГОДИНА из Јагодине 

 
 због прекршаја из чл. 148 Дисциплинског правилника РСС, дана 03.04.2014 године 
доносим 

 
РЕШЕЊЕ 

 
1. Обуставља се дисциплински поступак против РК ЈАГОДИНА из Јагодине 

 
Образложење 

 
Поступајући као првостепени дисциплински орган, а по службеној дужности, у Службеним 
саопштењима 17, покренут је дисциплински поступак против именованог клуба због прекршаја 
из чл. 148 Дисциплинског правилника РСС. 
У остављеном року клуб је доставио доказ о измирењу дуговања, а које је био 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    

 
* 

4. На основу пријаве судије Милосављевић Срђана и изјава сведочења делегата-контролора 
Лазић Синише и судије Ковач Горана, а по службеној дужности и одредби чл. 67 
Дисциплинског правилника РСС покрећем, дана 03.04.2014 године, дисциплински 
поступак : 

 
Против : 

1. Миленковић Александра, играча РК ДУБОЧИЦА 54 из Лесковца, 
 
Што је: 

1. Миленковић Александар, као играч РК ДУБОЧИЦА 54 из Лесковца, у 59-ом 
минуту првенствене утакмице 19 кола ДУБОЧИЦА - ЈАСТРЕБАЦ, која је одиграна у 
Лесковцу дана 29.03.2014. године, вређао службена лица, судију Милосављевића и 
делегата-контролора Лазића, што је био разлог дисквалификације са пријавом, 

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. 
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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 имај право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава 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. 

 

* 
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 6 тачка 11 Пропозиција такмичења РСС, те чл. 74 став 2 Дисциплинског правилника 
РСС, а у поступку решавања дисциплинског прекршаја Миленковић Александра, играча 
РК ДУБОЧИЦА 54 из Лесковца, због прекршаја из чл. 165 Дисциплинског правилника РСС, 
који је начињен током трајања првенствене утакмице 19 кола ДУБОЧИЦА - ЈАСТРЕБАЦ, 
дана 03.04.2014 године доносим 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. СУСПЕНДУЈЕ СЕ право наступа МИЛЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, играча РК 

ДУБОЧИЦА 54 из Лесковца 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 на 
основу пријаве судије Милосављевић Срђана и изјава сведочења делегата-контролора 
Лазић Синише и судије Ковач Горана, службених лица првенствене утакмице 19 кола 
ДУБОЧИЦА 54 - ЈАСТРЕБАЦ, утврђено је: 
 Дана 29.03.2014 године у Лесковцу, за време трајања првенствене утакмице 19 кола 
ДУБОЧИЦА 54 - ЈАСТРЕБАЦ именовани је својим понашањем учинио дисциплински 
прекршај због којег је и поведен дисциплински поступак, 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    

 
* 

6. 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 ТОПЛИЧАНИН из Прокупља 

због прекршаја из чл. 148 Дисциплинског правилника РСС, дана 03.04.2014 године доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Кажњава се  РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља, одузимањем 1 (једног) освојеног бода, 
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Образложење 
 
Поступајући као првостепени дисциплински орган, а по службеној дужности, покренут је 
дисциплински поступак против именованог клуба због прекршаја из чл. 148 Дисциплинског 
правилника РСС. 
Наведени Клуб није поступио по одлуци Скупштине Заједнице клубова Прве рукометне лиге 
ИСТОК и Пропозиција такмичења РСС, тако што није измирио финансијске обавезе према Лиги 
у роковима прeдвиђеним нормативним актима.  
Из свега наведеног произилази да се у описаним радњама клуба стичу сви битни елементи 
бића конкретног прекршаја из чл. 148 ДП РСС, за који се проглашава одговорним, те да нема 
елемената који би искључивали његову прекршајну одговорност, због чега је и кажњен као у 
диспозитиву овог решења. 
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције водило се рачуна о одредбама 
чл. 5, чл. 47 и чл. 148 Дисциплинског правилника РСС, те се клубу не могу наћи олакшавајуће 
околности.  
Ово решење постаје правоснажно у року од 8 (осам) дана од дана достављања. У случају да 
се наведено дуговање 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    
 

* 

7. 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 03.04.2014 године, покрећем 
дисциплински поступак:  

 
Против:  

1. РК ЈАГОДИНА из Јагодине 

2. ЖРК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља 

3. ЖРК ЦРВЕНИ КРСТ из Ниша 

4. 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 утврђивања тачног чињеничног стања, а у складу са чл. 70 Дисциплинског правилника 
РСС, обавезују се именовани да у року од 3 (три) дана од дана пријема овог Решења доставе 
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, позивају се пријављени да у року од 3 (три) 
дана од дана пријема овог поднеска доставе своју писмену изјаву-одбрану.  
ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ :  
Пријављени имају право да се бране сами 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.  

 
* 

8. 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 „ЖИТОРАЂА“ – 19 коло 
- РК „БСК ХЕБА“   – 19 коло 
- РК „РАДНИЧКИ 1951“ – 19 коло 
- ЖРК „ТОПЛИЧАНИН“ – 12 коло 
- ЖРК „НАИСА 2“ – 12 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 

 

* 
9. 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 ЖРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца, са 
првенствене утакмице 12 кола КЊАЖЕВАЦ - ПИРОТ, дана 03.04.2014 године, доносим: 

 
РЕШЕЊЕ 

 
Обавезује се ЖОРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца да у року од 3 дана од објаве овог решења 
достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 12. кола ПРЛ Исток, која је 
одиграна у Књажевцу 30.03.2014 године између ЖОРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца и ЖРК 
ПИРОТ из Пирота. 
Непоступање по овом Решењу, биће санкционисано у складу са Дисциплинским 
правилником РСС. 

 
* 

10.Упозоравам клубове, којима је изречена условна казна – одузимање 
бодова у Службеним саопштењима 17, да је крајњи рок за измирење 

обавеза, понедељак, 07.04.2014 године. После тог рока Решење о 
одузимању бодова постаје правоснажно. 

 
ПРВА РЛ „ИСТОК“ 

Директор 
 

Небојша Видановић 
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