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Ниш, 02. октобар 2014 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 1 
 
1. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења, дана 02.10.201 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 01 и 02 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим 
резултатом. 

2. Све одигране утакмице 01 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. Поводом одигравања заостале утакмице 01 кола Жене: ЂЕРДАП – ВРАЊЕ, обавезује се 
ЖРК ЂЕРДАП из Кладова, да у договору са ЖРК ВРАЊЕ из Врања, закаже термин 
одигравања утакмице и о томе обавести Директора лиге. Крајњи рок за одигравање 
утакмице је 15.10.2014 године. 
 

* 

3. На основу пријаве судије Цвејић Мирољуба и изјава-сведочења судије Николић Данијела 
и делегата-контролора Стојановић Владимира, а по службеној дужности и одредби чл. 67 
Дисциплинског правилника РСС покрећем, дана 02.10.2014 године, дисциплински 
поступак : 

 
Против : 

1. Међедовић Сеада, играча РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља, 
 
Што је : 

1. Међедовић Сеад, као играч РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља, у 27-ом минуту 
првенствене утакмице 02 кола ТОПЛИЧАНИН – БСК ХЕБА, која је одиграна у 
Прокупљу дана 27.09.2014. године, физички напао противничког играча, што је 
био разлог дисквалификације, 

чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.162 Дисциплинског правилника РСС,  
 
Ради утврђења тачног чињеничног стања, а у складу са чл. 71 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. 
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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. 
За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 
Пријављени има 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.171 Дисциплинског правилника РСС. 

 
* 

4. На основу пријаве судије Цвејић Мирољуба и изјава-сведочења судије Николић Данијела 
и делегата-контролора Стојановић Владимира, а по службеној дужности и одредби чл. 67 
Дисциплинског правилника РСС покрећем, дана 02.10.2014 године, дисциплински 
поступак : 

 
Против : 

1. Пашић Дејана, играча РК БСК ХЕБА из Бујановца, 
 
Што је : 

1. Пашић Дејан, као играч РК БСК ХЕБА из Бујановца, у 27-ом минуту првенствене 
утакмице 02 кола ТОПЛИЧАНИН – БСК ХЕБА, која је одиграна у Прокупљу дана 
27.09.2014. године, пљунуо противничког играча, што је био разлог 
дисквалификације, 

чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.162 Дисциплинског правилника РСС,  
 
Ради утврђења тачног чињеничног стања, а у складу са чл. 71 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. 
За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 
Пријављени има 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.171 Дисциплинског правилника РСС. 
 

* 

5. Поступајући као првостепени дисциплински орган, на основу одредби чл. 25 став 1 тачка 
10 Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова Прве рукометне лиге Исток, а у 
поступку решавања дисциплинског прекршаја Међедовић Сеада, играча РК 
ТОПЛИЧАНИН из Прокупља, због прекршаја из чл. 162 Дисциплинског правилника РСС, 
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који је начињен током трајања првенствене утакмице 02 кола ТОПЛИЧАНИН – БСК ХЕБА, 
дана 02.10.2014 године доносим 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. СУСПЕНДУЈЕ СЕ право наступа Међедовић Сеада, играча РК ТОПЛИЧАНИН 

из Прокупља 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 судије судије Цвејић Мирољуба и изјава-сведочења судије Николић 
Данијела и делегата-контролора Стојановић Владимира, службених лица са првенствене 
утакмице 02 кола ТОПЛИЧАНИН – БСК ХЕБА, која је одиграна у Прокупљу дана 
27.09.2014. године, утврђено је: 
 Дана 27.09.2014 године у Прокупљу, за време трајања првенствене утакмице 02 кола 
ТОПЛИЧАНИН – БСК ХЕБА 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. 8, 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. 25 став 1 тачка 
10 Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова Прве рукометне лиге Исток, а у 
поступку решавања дисциплинског прекршаја Пашић Дејана, играча РК БСК ХЕБА из 
Бујановца, због прекршаја из чл. 162 Дисциплинског правилника РСС, који је начињен 
током трајања првенствене утакмице 02 кола ТОПЛИЧАНИН – БСК ХЕБА, дана 02.10.2014 
године доносим 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. СУСПЕНДУЈЕ СЕ право наступа Пашић Дејана, играча РК БСК ХЕБА из 
Бујановца 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 судије судије Цвејић Мирољуба и изјава-сведочења судије Николић 
Данијела и делегата-контролора Стојановић Владимира, службених лица са првенствене 
утакмице 02 кола ТОПЛИЧАНИН – БСК ХЕБА, која је одиграна у Прокупљу дана 
27.09.2014. године, утврђено је: 
 Дана 27.09.2014 године у Прокупљу, за време трајања првенствене утакмице 02 кола 
ТОПЛИЧАНИН – БСК ХЕБА 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. 8, 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. 
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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 3 (три) 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. 25 став 1 тачка 
10 Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова Прве рукометне лиге Исток и у 
складу са Одлуком УО ПРЛ Исток а у поступку утврђивања навода у упитнику „Мишљење 
о суђењу“, дана 02.10.2014 године, доносим: 
 

РЕШЕЊЕ 
 

o Обавезује се РК БЕЛА ПАЛАНКА из Беле Паланке да у року од 3 дана од објаве овог 
решења достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 01. кола ПРЛ Исток, 
која је одиграна 21.09.2014 године између РК БЕЛА ПАЛАНКА из Беле Паланке и РК 
ЖИТОРАЂА из Житорађа. 

o Обавезује се РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља да у року од 3 дана од објаве овог 
решења достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 02. кола ПРЛ Исток, 
која је одиграна 27.09.2014 године између РК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља и РК БСК ХЕБА 
из Бујановца. 

o Обавезује се РК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца да у року од 3 дана од објаве овог решења 
достави Директору Лиге видео запис са одиграних утакмица 

- 01. кола ПРЛ Исток, која је одиграна 21.09.2014 године између РК КЊАЖЕВАЦ из 
Књажевца и РК БОР из Бора. 

- 02. кола ПРЛ Исток, која је одиграна 27.09.2014 године између РК КЊАЖЕВАЦ из 
Књажевца и РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца. 

 
Непоступање по овом Решењу, биће санкционисано у складу са Дисциплинским 
правилником РСС 
 

* 
8. Упозоравам клубове: 
 

 Мушке лиге: 
- РК „ВЛАСОТИНЦЕ“ 
- РК „ТОПЛИЧАНИН“ 
- РК „ХАЈДУК ВЕЉКО“ 

 

 Женске лиге: 
- ЖРК „РТАЊ“ 
- ЖРК „ЦРВЕНИ КРСТ“ 
- ЖРК „ВРАЊЕ“ 

 
да закључно са 03 колом престаје могућност наступа клубова без лиценцираног тренера. 
Обавезни сте да што пре ажурирате документацију везану за лиценцирање тренера. 
Од 04 кола, клуб који нема лиценцираног тренера, биће кажњен у складу са 
Нормативним актима такмичења. 

 
* 

9. Сходно чл. 35 Пропозиција такмичења, сви клубови су обавезни да најкасније 48 сати по 
завршетку утакмице, Директору лиге електронском поштом доставе упитник „Мишљење 
о суђењу“ са одигране утакмице.  
Последњи пут упозоравам и опомињем Клубове, да у року од 24 сата од објаве овог 
саопштења доставе своје упитнике „Мишљење о суђењу“: 
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- РК „КЊАЖЕВАЦ“  – 1 и 2 коло 
- РК „ЈАСТРЕБАЦ“  – 1 и 2 коло 
- РК „БЕЛА ПАЛАНКА“  – 1 и 2 коло 
- РК „МЛАДОСТ 1949“  – 2 коло 
- ЖРК „ТОПЛИЧАНИН“ – 1 коло 
- ЖРК „КЊАЖЕВАЦ“ – 1 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).  

 
* 

10. Упозоравам клубове који нису комплетирали слике сходно Захтеву за 
издавање лиценци, да су обавезни да то учине до петка 03.10.2014 године, у 
супротном издате лиценце свих појединаца за које нису достављене слике 
биће поништене и исти неће моћи наступити на утакмицама. 
 

 
 

ПРВА РЛ „ИСТОК“ 
Директор 

 
Небојша Видановић 


