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Ниш, 27. март 2015 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 14 
 
1. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења, дана 27.03.2015 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 14 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим резултатом. 
2. Све одигране утакмице 14 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) МРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца, због прекршаја из чл. 139 став 1 тачка 39 Дисциплинског 

правилника РСС, дана 27.03.2015 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. МРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што: 

 Дана 22.03.2015 године у Књажевцу, на утакмици 14 кола КЊАЖЕВАЦ – БСК ХЕБА, није 
организовао снимање од почетка утакмице,    
 чиме је МРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца извршио прекршај из чл. 139 став 1 тачка 39 
Дисциплинског правилника РСС,  
 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 52, чл. 63. ст. 2 и чл. 139 став 1 тачка 39 
Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. МРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца, условном, 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. 

2. Наведена казна се неће извршити под условом да МРК КЊАЖЕВАЦ у року од 2 (два) 
месеца не начини исти прекршај. 

 
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 БОР из Бора, због прекршаја из чл. 139 став 1 тч. 2 и тч. 22 Дисциплинског правилника 
РСС, дана 27.03.2015 године, доносим 
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РЕШЕЊЕ 

 
1. РК БОР из Бора 

 
ОДГОВОРАН ЈЕ 

Што није: 
 Дана 21.03.2015 године у Бору, на утакмици 14 кола БОР - ЈАСТРЕБАЦ, обезбедио 
одговарајућу преграду између терена и гледалаца и што је у 60-ом минуту утакмица, од стране 
гледалац у терен убачена пластична флашица са водом,  
 чиме је РК БОР из Бора извршио прекршаје из чл. 139 став 1 тч. 2 и тч. 22 Дисциплинског 
правилника РСС,  
 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 53, те чл. 139 став 1 тч. 2 и тч. 22 Дисциплинског 
правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. РК БОР из Бора, јединственом, новчаном казном у износу од 8.000,00 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 27.03.2015 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ЖРК ЦРВЕНИ КРСТ из Ниша 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што је: 

 Дана 22.10.2014 године у Јагодини, на утакмици 14 кола ЈАГОДИНА 2 – 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 

 
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. 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: 
 

1. РК БСК ХЕБА из Бујановца 

 
 због прекршаја из чл. 139 ст. 1 тч. 43 Дисциплинског правилника РСС, дана 27.03.2015 године 
доносим 
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РЕШЕЊЕ 

 
1. Обуставља се Решење о кажњавању РК БСК ХЕБА из Бујановца, објављено у 

Службеним саопштењима 13 ст. 4 тч. С  
 

Образложење 
 
Поступајући као првостепени дисциплински орган, а по службеној дужности, у Службеним 
саопштењима 13 ст. 4 тч. С, донето је Решење о кажњавању именованог клуба због прекршаја из чл. 
139 ст. 1 тч. 43 Дисциплинског правилника РСС. 
У остављеном року клуб је доставио доказ о измирењу дуговања, а које је био разлог за покретање 
поступка и доношења Решења о кажњавању, 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.  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 
27.03.2015 године, доносим: 

 
РЕШЕЊЕ 

 

1.   Обавезује се РК ЖИТОРАЂА из Житорађа да у року од 3 дана од објаве овог решења 
достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 14. кола ПРЛ Исток, која је 
одиграна 21.03.2015 године између РК ЖИТОРАЂА из Житорађа и РК ХАЈДУК ВЕЉКО из 
Неготина. 

2.   Обавезује се РК БОР из Бора да у року од 3 дана од објаве овог решења достави 
Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 14 кола ПРЛ Исток, која је одиграна 
21.03.2015 године између РК БОР из Бора и РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца. 

 
* 

5.  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. 

-     Обавезни сте да приликом одигравања утакмице, доставите делегату или 
делегату-контролору, текстуални списак издатих лиценци за чланове клуба са 
саита лиге (списак лиценци са сликама служи за идентификацију). 

-     За све чланове клуба који наступају на утакмици, обавезни сте да делегату или 
делегату-контролору доставите, ИД картице или чланске карте или приступнице 
са сликом. 

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

 
* 

6. Обавештење Делегатима и Делегатима-Контролорима:  
Приликом прегледа чланских карата учесника утакмице не требате контролисати 
годишњу регистрацију и лекарски преглед. Ако се појединац налази на текстуалном 
списку издатих лиценци (скините са саита Лиге), испуњава све услове за наступ. 
Списак лиценци са сликом служи вам за идентификацију појединца.   
Обавезни сте да у свом извештају посебно нагласите: 

 Број лиценце за записничара и мериоца времена, 
 Број лиценце Дежурног медицинског радника, 
 Да ли је екипа у свом саставу имала Тренера, 
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 Опишете све прекршаје из члана 139 и 140 Дисциплинског правилника РСС и о 
томе обавестите представнике екипа. 

 По завршетку утакмице, ако постоје технички услови тражити од домаћина да 
скенира записник и пошаље седишту Лиге. Ако не постоје технички услови за 
скенирање записника, исти сликати и послати ММС поруком Директору лиге. 

Не придржавање овом упутству повлачи дисциплинску одговорност делегата, 
делегата-контролора сходно члану 187 и 188 Дисциплинског правилника РСС.  

 
 

ПРВА РЛ „ИСТОК“ 
Директор 

 
Небојша Видановић 


