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Ниш, 23. октобар 2014 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 4 
 
1. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења, дана 23.10.2014 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 05 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим 
резултатом. 

2. Све одигране утакмице 04 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. 75 ст 2 
Дисциплинског правилника РСС, те чл. 25 став 1 тачка 10 Правилника о удруживању и 
раду Заједнице клубова Прве рукометне лиге Исток, а након спроведеног поступка 
против: 
 
a) ЖРК ВРАЊЕ из Врањаа, због прекршаја из чл. 139 став 1 тачка 45 Дисциплинског 

правилника РСС и играчица Станковић Марија, због прекршаја из чл. 162 
Дисциплинског правилника РСС, дана 23.10.2014 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ЖРК ВРАЊЕ из Врања 
2. Станковић Марија, играч РК ВРАЊЕ 

 
ОДГОВОРНИ СУ 

Што је: 
 Дана 12.10.2014 године у Јагодини, на утакмици 03 кола ЈАГОДИНА 2 - ВРАЊЕ, у 16-
ом минуту због физичког напада, дисквалификована са пријавом, играчица Станковић 
Марија,  
 чиме је ЖРК ВРАЊЕ из Врања извршио прекршај из чл. 139 став 1 тачка 45 
Дисциплинског правилника РСС, а играчица Станковић Марија прекршај из чл. 162 
Дисциплинског правилника РСС, 
 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 42, чл 43, чл. 51, чл. 139 став 1 тачка 45 те 
чл. 162 Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. ЖРК ВРАЊЕ из Врања, новчаном казном у износу од 15.000,00 динара, коју је 
обавезан платити на текући рачун Лиге, 160-194001-73, у року од 8 дана, 
рачунајући од дана објаве овог решења. 
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2. Станковић Марија, играчица ЖРК ВРАЊЕ, забраном права наступа на 1 
(једној) првенственој утакмици. Играчица може наступити на утакмици 5 кола, 
обзиром да је под суспензиом одлежао казну. 

 
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 

 
* 

b) РК ЖИТОРАЂА из Житорађа, због прекршаја из чл. 139 став 1 тачка 38 
Дисциплинског правилника РСС, дана 23.10.2014 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. РК ЖИТОРАЂА из Житорађа 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што није: 

 Дана 19.10.2014 године у Житорађи, на утакмици 05 кола ЖИТОРАЂА – ДУБОЧИЦА 
54, обезбедио присуство лиценцираних лица за обављање дужности записничара и мериоца 
времена,  
 чиме је РК ЖИТОРАЂА из Житорађа извршио прекршај из чл. 139 став 1 тачка 38 
Дисциплинског правилника РСС,  
 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 51, те чл. 139 став 1 тачка 38 Дисциплинског 
правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. РК ЖИТОРАЂА из Житорађа, новчаном казном у износу од 5.000,00 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 
 

* 
c) ЖРК ЦРВЕНИ КРСТ из Ниша, због прекршаја из чл. 143 став 3 Дисциплинског 

правилника РСС, дана 23.10.2014 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ЖРК ЦРВЕНИ КРСТ из Ниша 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што је: 

 Дана 18.10.2014 године у Кладову, на утакмици 04 кола ЂЕРДАП – ЦРВЕНИ КРСТ, 
наступио без лиценцираног тренера, а за то није имао одобрење Директора лиге,  
 чиме је ЖРК ЦРВЕНИ КРСТ из Ниша извршио прекршај из чл. 143 став 3 
Дисциплинског правилника РСС,  
 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 51, те чл. 143 став 3 Дисциплинског 
правилника РСС 
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КАЖЊАВА 
 

1. ЖРК ЦРВЕНИ КРСТ из Ниша, новчаном казном у износу од 20.000,00 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 

 
* 

3. 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“: 

 
- РК „ЈАСТРЕБАЦ“  – 5 коло 
- РК „РТАЊ“    – 4 коло 

 
У случају да се не поступи по овом упозорењу, биће изречене дисциплинске санкције у 
складу са Дисциплинским правилником РСС ( Чл. 140 ст. 1 тч. 11 Дисциплинског 
правилника РСС – клуб из другог степена – 5.000,00 динара).  

 
* 

4. Упозорење клубовима: Обавезни сте да приликом одигравања утакмице, као 
домаћини, доставите делегату или делегату-контролору, списак издатих 
лиценци за лица која обављају дужност записничара и мериоца времена. 
Непоступање по овом упозорењу, биће санкционисано у складу са 
Дисциплинским правилником РСС. 

 
* 

5. Рукометни савез Србије, ће дана 29.10.2014 године, у склопу одигравања 
квалификационе утакмице мушких сениорских репрезентација СРБИЈЕ и ЦРНЕ 
ГОРЕ, у оквиру акције СА РУКОМЕТНОМ ЛОПТОМ У ЗДРАВИЈУ БУДУЋНОСТ, 
свим активним клубовима који се такмиче у систему редовних такмичења РСС, 
доделиће бесплатно по 10 рукометних лопти.  
Приликом преузимања лопти, лице које преузима лопте, мора доставити 
овлашћење од стране клуба. 

 
 
 

ПРВА РЛ „ИСТОК“ 
Директор 

 
Небојша Видановић 


