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И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
О РАДУ ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“ 

У ТАКМИЧАРСКОЈ 2014/2015 ГОДИНЕ 
 

Овај извештај о раду Вам се доставља у складу са одредбом чл.25 ст.1 тач.15, 16 и 17 
Правилника о удруживању и раду заједнице клубова Прве рукометне лиге „ИСТОК“. 

Ради боље прегледности извештај се даје по врстама послова који спадају у делокруг рада 
органа Лиге: 

 
• Скупштина 
 

На седници Скупштине, одржаној 09.07.2014 године у Нишу, донете су следеће одлуке: 
1. Конституисана је Заједница клубова Прве рукометне лиге „ИСТОК“ у саставу: 

- 12 мушких клубови: РК „БОР“ Бор, РК „ЈАСТРЕБАЦ“ Блаце, РК „МЛАДОСТ 1949“ Зајечар, РК 
„ВРАЊЕ 1957“ Врање, РК „ХАЈДУК ВЕЉКО“ Негорин, РК „БСК ХЕБА“ Бујановац, РК 
„ДУБОЧИЦА 54“ Лесковац, РК „БЕЛА ПАЛАНКА“ Бела Паланка, РК „ТОПЛИЧАНИН“ 
Прокупље, РК „ВЛАСОТИНЦЕ“ Власотинце, РК „ЖИТОРАЂА“ Житорађа и РК „РАДНИЧКИ 
1951“ Ниш.  

- 11 женских клубова: ЖРК „ЦРВЕНИ КРСТ“ Ниш, ЖРК „ПИРОТ“ Пирот, ЖРК „РТБ БОР“ Бор, 
ЖРК „КЊАЖЕВАЦ“ Књажевац, ЖРК „ВРАЊЕ“ Врање, ЖРК „ЂЕРДА“ Кладово, ЖРК „НАИСА 
2“ Ниш, , ЖРК „ТОПЛИЧАНИН“ Прокупље, ЖРК „ЈАГОДИНА 2“ Јагодина и РК „МЛАДОСТ 
1949“ Зајечар  

2. Усвојен је Правилник о удруживању и раду Заједнице клубова ПРЛ „ИСТОК“ и прослеђен УО 
РСС на верификацију, 

3. Изабрани су Председник и Подпредседник Скупштине: Павловић Мирољуб (РК „БОР“) и 
Николић Мишел (МРК „КЊАЖЕВАЦ“). 

4. Изабран је Управни одбор Лиге у саставу: Председник – Проф. др Владан Пешић (ЖРК 
„ЦРВЕНИ КРСТ), Подпредседник – Драгиша Нешић (ЖРК „КЊАЖЕВАЦ“) и чланови, Љубиша 
Милосављевић (РК „ТОПЛИЧАНИН“), Љупче Ристић (РК „ЈАСТРЕБАЦ“) и Горан Ташковић (РК 
„БСК ХЕБА“). 

5. Утврђен је предлог Календара такмичења и прослеђен УО РСС на верификацију, 
6. Предложен је за Директора Лиге, Небојша Видановић, рукометни радник из Ниша. Предлог 

је достављен УО РСС на верификацију. 
7. Извучени су такмичарски бројеви клубова. 
На седници одржаној 19.08.2014 године, УО РСС је верификовао све предлоге са Скупштине 

Заједнице клубова. 
 

• Управни одбор 
 

На седници Управног одбора, одржаној 09.08.2014 године у Нишу: 
1. Дозволе за наступ добило је: 

• У конкуренцији мушкараца, 5 (пет) клубова: РК „БСК ХЕБА“  Бујановац, РК 
„ЈАСТРЕБАЦ“ Блаце, РК „БЕЛА ПАЛАНКА“ Бела Паланка, РК „МЛАДОСТ 1949“ Зајечар, 
РК „БОР“ Бор 

• У конкуренцији жена, 8 (осам) клубова: ЖРК „ЂЕРДАП“ Кладово, ЖРК „ЈАГОДИНА 2“ 
Јагодина, ЖОРК „ЦРВЕНИ КРСТ“ Ниш, ЖРК РТАЊ“ Бољевац, РК „МЛАДОСТ 1949“ 
Зајечар, ЖРК „КЊАЖЕВАЦ“ Књажевац,  ЖРК „ПИРОТ“ Пирот, и ЖРК „БОР РТБ“ Бор. 

2. Обавезани су клубови који нису комплетирали документацију, да исту допуне до уторка, 
19.08.2014 год. до 12,00 часова.  
3. Овлашћен је Директор Лиге да по пријему документације изда Дозволе са датумом 
достављања комплетне документације и обавести УО Лиге. 
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 Управни одбор је упознат са одустајањем екипе ЖРК „НАИСА 2“ од такмичења, тако да 
женска лига наставља такмичење са 10 клубова, што проузрокује промену Бергера од 12 на 10 
клубова. 
 Треба напоменути да је 14.08.2014 године у Београду у организацији Рукометног савеза 
Србије, одржан састанак руководства савеза са представницима Заједница клубова, а у вези 
припрема за почетак нове такмичарске сезоне. Испред Лиге, састанку су присуствовали 
Председник ОУ Проф. др Владан Пешић и Директор лиге Небојша Видановић. 

На седници Управног одбора, одржаној 12.12.2014 године у Нишу: 
1. Једногласно усвојен Извештај Директора Лиге за јесењи део такмичарске 2014/2015 

године, 
2. Донета је одлука о почетку пролећног дела такмичења: жене – 21/22.02.2015, а 

мушкарци – 07/08.03.2015 године. 
Треба напоменути да су Такмичарске комисије и Управни одбори РС Централне Србије и 
Рукометног савеза Србије, такође усвојили Извештај о раду Лиге у јесењем делу 
такмичења. 
   

• Директор Лиге 
 

Ради прегледнијег извештаја о раду Директора Лиге, поделио бих га по врстама и 
надлежностима: 

- нормативна делатност, 
- лиценцирање, 
- регистрација утакмица, 
- издавање Билтена, 
- вођење првостепених дисциплинских поступака, 
- финансијске обавезе клубова према лиги, 
- остале активности. 
Саставни део овог Извештаја је Извештај помоћника за судијска питања, а везан за 

делегирање и рад службених лица и њихов учинак. 
  
I. НОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Полазећи од својих овлашћења и обавеза у вези нормативног регулисања материје која 
спада у надлежност Директора ПРЛ „ИСТОК“ благовремено сам донео сва упутства потребна за 
несметан почетак и трајање такмичарске сезоне. 

Наведена нормативна акта су усклађена са изменама осталих oпштих аката као што су 
Статут, Правилник о рукометним такмичењима и Пропозицијама, тако да сада представљају једну 
целину и доприносе успешнијем спровођењу такмичења. 

Поред тога израђени су скраћени Адресари клубова (мушки и женски), Адресар службених 
лица, спикови издатих лиценци мушких и женских клубова и службених лица Лиге. Такође, 
израђен је даљинар Лиге, на основу кога службена лица врше наплату путних трошкова.  

Сва наведена нормативна акта су достављена клубовима и објављена на званичном сајту 
Лиге, тако да су доступна свима, што омогућава њихову бољу примену. 
 
II. ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 
 

Сходно додатном упутству за лиценцирање, сви клубови су били у обавези да пре доласка 
на лиценцирање доставе седишту Лиге, путем електронске поште, попуњен Захтеве за 
лиценцирање, на контролу исправности. Приликом контроле достављених захтева, утврђен је 
велики број грешака, највише се то односило на објаве регистрација појединаца у службеном 
гласилу РСС. После извршених исправки, клубови су оверавали образац код надлежних органа и 
достављали седишту Лиге. И овог пута, клубовима је омогућено да, из разлога уштеде, оригиналну 
документацију доставе путем брзе поште, без обавезе доласка до седишта Лиге. 
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Поступци приликом издавања накнадних лиценци, су такође поједностављени тако да је 
омогућено клубовима да лиценце могу добити слањем потребне документације електронским 
путем. 

Лиценцирање играча, рукометних и медицинских радника и службених лица је извршено у 
складу са Упутством о лиценцирању. 

У оквиру мушке лиге у дванаест клуба, укупно су издате лиценце за 323 играча, 80 
рукометних радника, 29 медицинска радника и 15 тренера. 

У оквиру женске лиге у десет клубова, укупно су издате лиценце за 260 играчица, 54 
рукометнa радника, 17 медицинских радника и 12 тренера. 

Поступак и начин издавања лиценци службеним лицима (судије, делегати и контролори) и 
овог пута је одрађен без проблема. Поједностављени начин, а уз ажурност струковних заједница, 
омогућио је да се то одради без проблема. 

И ове такмичарске сезоне, издаване су лиценце за записничаре и мериоце времена за шта 
су клубови на време обавештени. Проблем се појавио у срединама које немају активна службена 
лица на листама такмичења, а и неозбиљан приступ обавези присуства семинару, проузроковали 
су толерантност у прва три кола.  
 
III. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 

Извештај о регистрацији утакмица, поделио бих по лигама. 
ЖЕНСКА лига: Одиграно је 90 утакмица, које су регистроване постигнутим резултатом. У 

оквиру одиграних утакмица, на 46 утакмици победиле су домаће екипе (у процентима 51,22%), 4 
утакмице завршене су нерешеним резултатом (у процентима 4,44%), а 40 победе су оствариле 
гостујуће екипе ( у процентима 44,44% ). 

 
МУШКА лига: Одиграно је 132 утакмица, које су регистроване постигнутим резултатом. У 

оквиру одиграних утакмица, на 89 утакмици победиле су домаће екипе (у процентима 67,42%), 8 
утакмице завршене су нерешеним резултатом (у процентима 6,07%), а 35 победе су оствариле 
гостујуће екипе ( у процентима 26,51% ). 

 
IV. ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ САОПШТЕЊА 
 

У складу са постојећим одлукама УО РСС званични билтен РСС је званични сајт Лиге, тако 
да су све одлуке о регистрацији утакмица, дисциплинским казнама, делегирању, одлагању 
утакмица и све друге одлуке објављиване путем званичног сајта, а такође путем електронске 
поште достављани су свим клубовима, савезима и средствима јавног информисања. У току 
такмичења издата су 22 Службена саопштења, а и ЗАВРШНИ БИЛТЕН, који обухвата све 
појединости о раду Лиге и достављен је свим клубовима. Ваља напоменути да су по потреби и у 
зависности од врсте, одлуке посебно достављане заинтересованим лицима и учесницима у 
поступку. 

Сматрам да је ова делатност извршена ажурно, јавно и прегледно, а у прилог ове тврдње, 
истичем да до сада у вези са тим није било никаквих примедби са било чије стране. 

У прилогу извештаја дат је статистички приказ лиге. 
 
V. ПРВОСТЕПЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ 
 

Као првостепени дисциплински орган, како по службеној дужности, тако и по пријавама, 
покренуо сам више дисциплинских поступака који су већ окончани и правоснажни. 

Све донете одлуке су благовремено објављиване путем званичног БИЛТЕНА и објавом на 
сајт Лиге, на који начин је сада цео ток овог поступка јаван и доступан свим заинтересованим 
лицима и медијима, а што несумњиво доприноси унапређењу јавности рада Лиге. 

Због обимности и великог броја донетих одлука у овом извештају се неће посебно 
наводити свака од донетих одлука јер је то објективно непотребно управо из разлога што су све 
оне јавно објављене путем Билтена и на сајту Лиге тако да су свима биле доступне. 
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У кратким цртама бих се само осврнуо бројчано: 
1. Дисциплински поступак против клубова    70  
2. Дисциплински поступак против играча - ца    18 
3. Дисциплински поступак против рукометних радника    2 
4. Дисциплински поступак против тренера    1 
5. Дисциплински поступак против службеног лица   1 

 
По окончању дисциплинских поступака донета су следећа решења: 

1. Обустављање дисциплинског поступка против клубова   9 
2. Обустављање дисциплинског поступка против играча   1 
3. Условно изрицање новчане казне клубовима    22 
4. Новчана казна изречена клубовима     43  
5. Забрана наступа играча - ца      17 
6. Забрана обављања дужности рукометног радника   2 
7. Забрана обављања дужности тренера     1 
8. Забрана обављања дужности службеног лица    1  

 
Треба напоменути да није уложена ни једна жалба на донета Решења о кажњавању.  
Преглед изречених казни, налази се у прилогу и саставни је део извештаја. 

 
VI. ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ КЛУБОВА ПРЕМА ЛИГИ 
 

У складу са одлуком Скупштине Заједнице клубова, обавеза свих клубова је била да 
чланарину за такмичење уплате пре почетка јесењег дела такмичења. Обзиром да неки клубови 
своју обавезу нису измирили у предвиђеном року, био сам принуђен да користим непопуларну 
меру доношења одлуке о условном одузимању бодова.  

Лига је одређене приходе остварила кроз вођење дисциплинских поступака, који 
неминовно узрокују и настанак финансијских обавеза клубова према Лиги. Поједини клубови ту 
обавезу нису регулисали на време, тако да сам био принуђен да покренем нове дисциплинске 
поступке и изрекнем нове дисциплинске мере – новчане казне, којима сам клубовима оставио 
могућност да до рока правоснажности измире обавезе.  

Спецификација изречених новчаних казни налази се у прилогу и саставни је део извештаја. 
 
VII. ДЕЛЕГИРАЊЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА-ДЕЛЕГАТА 
 

Делегирање службених лица је у свему вршено у складу са овлашћењима које има 
Директор лиге, с тим да је фактички посао извршавао Помоћник за судијска питања у сарадњи са 
Директором. 

Моја сарадња са помоћником за судијска питања Г-дином Миланом Ракићем је била 
коректна и то првенствено захваљујући његовој стручности, доследности и пуној ангажованости у 
раду и жељом да да велики допринос регуларности такмичења. 

У жељи да повећамо регуларност, од клубова домаћина је у више наврата тражено да 
доставе снимке са утакмица, које је Помоћник за судијска питања прегледао. Крутеријум за 
одабир утакмица је исказано негативно мишљење бар једног клуба у упитнику „Мишљење о 
суђењу“ и изрицање дисквалификација са пријавом. 

Овом приликом не бих посебно давао мишљење о овом сегменту надлежности, обзиром 
да део овог извештаја чини и Извештај помоћника за судијска питања. 
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VIII. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

Поред редовних послова који спадају у надлежност Директора лиге, због природе посла, 
обављани су и други послови, који су директно везани за спровођење такмичења и који се 
огледају у бројним контактима са надлежним органима и телима РСС, са једне стране и клубовима 
са друге стране. 
 
IX. ОСВРТ НА ТАКМИЧАРСКУ ПОЛУСЕЗОНУ 
 

Пре почетка такмичења, неколико клубова у мушкој и у женској конкуренцији је, имајући у 
виду материјални и кадровски потенцијал, озбиљно најављивало борбу за највиши пласман.  

Међутим, како се такмичење одвијало искристалисало се стање у мушкој и женској 
конкуренцији, који би клубови водили одлучујуће битке за прво место у мушкој конкуренцију, којe 
води у Супер Б лигу и прва два места у женској конкуренцији, која воде у Мини лигу за улазак у 
Супер лигу, стим што ће ти клубови самим учешћем у мини лиги обезбедити да у наредној 
такмичарској сезони буду чланови новоформиране Супер Б лиге - жене. 

По мом личном убеђењу, које надам се деле сви учесници такмичења, ова такмичарска 
сезона је била најнеизвеснија. 

У женској конкуренцији првак је ЖРК „ТОПЛИЧАНИН“, а друго место је заузео ЖЈРК „БОР 
РТБ“ и ови клубови су се пласирали у Супер Б рукометну лигу. 

У мушкој конкуренцији, РК „ТОПЛИЧАНИН“ је првак лиге и нови члан Супер Б лиге. 
Иако је клубовима пружена могућност стављања писаних примедби на рад службених 

лица, мени као Директору није достављен ни један.  
Да би елиминисали могућност приговора од стране клубова на рад службених лица, на 

основу сазнања из предходног периода, у договору са Помоћником за судијска питања, вођено је 
рачуна да се избегну делегирања службених лица на чији рад су одређени клубови имали усмене 
примедбе у предходном периоду. Овакав начин делегирања имао је за циљ, пре свега, заштиту 
рукометне игре и стварање услова свим актерима да се пре и за време утакмице сконцентришу да 
најбоље одраде свој посао, како службена лица, тако и клубови. Незадовољство, које је морам 
признати, на појединим утакмицама било присутно, не желећи да прикривам евентуалну кривицу 
службених лица, више схватам као покушај преношења одговорности за неповољан резултат, него 
тенденциозног суђења или фаворизовања појединих екипа.  

У договору са Помоћником за судијска питања, за утакмице које су од значаја у борби за 
највиши пласман и високог ризика, делегирана су најбоља службена лица.  

Велики проблем, о коме смо покушали да што више водимо рачуна, у ситуацији када 
знамо каква нам је финансијска могућност клубова, али не угрожавајући регуларност такмичења, 
представља територијална распрострањеност клубова и службених лица лиге. Покушали смо да те 
разлике у трошковима што више смањимо, али ипак водећи рачуна да не угрозимо регуларност 
такмичења. 

Сви знамо проблеме у финансирању, али никако не можемо зажмурити на обавезу 
регуларности такмичења и поштовање нормативних аката. Пре свега моја дужност и обавеза је 
била да поштовањем нормативних аката створим свим чиниоцима такмичења идентичне услове и 
потпуну неутралност, тако да победу на терену оствари онај који је у том тренутку био бољи.  

Реално је очекивати да неће сви имати исто мишљење о оценама у овом извештају. Лично 
сматрам да има места оценама да је у целини гледано ова такмичарска сезона несумњиво била 
веома успешна и да су клубови који су стекли право наступа у вишем рангу, то поштено остварили 
на терену.  

Овом приликом честитам пласман у Супер Б рукометну лигу, ЖРК „ТОПЛИЧАНИН“, ЖЈРК 
„БОР РТБ“ и МРК „ТОПЛИЧАНИН 

Користим прилику да се захвалим сви средствима јавног информисања, која су константно 
пратила и објављивала информације о такмичењу наше лиге, са жељом да се сарадња настави и 
даље.  
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Захваљујем на изузетној сарадњи Помоћнику за судијска питања Г-дину Милану Ракићу, 
секретару Лиге Николи Василијићу, Координатору за судијска питања Г-дину Миомиру Петровићу 
и члановима Управног одбора Лиге на челу са председником Проф др Владаном Пешићем.  

Ово је прилика да се захвалим и свим службеним лицима, рукометним радницима 
клубова, тренерима, играчицама и играчима на фер и коректном односу током предходне сезоне 
са жељом да у новој сезони буде много боље и успешније. 
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