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Ниш, 02. април 2015 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 15 
 
1. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења, дана 02.04.2015 године, доносим 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Одложена утакмица 14 кола – Жене, Бор РТБ – Младост 1949, региструје се постигнутим 
резултатом. 

2. Све одигране утакмице 15 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим резултатом. 
3. Све одигране утакмице 15 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. На основу пријаве судије Василијић Николе и изјава-сведочења судије Здравковић Предрага и 

делегата Стојановић Милоша, а по службеној дужности и одредби чл. 67 Дисциплинског 
правилника РСС покрећем, дана 02.04.2015 године, дисциплински поступак : 

 

Против : 
1. Јовановић Стефана, играча РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца, 

2. Милетић Саше, рукометног радника РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца 
 

Што су : 
1. Јовановић Стефан, као играч РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца, по завршетку првенствене 

утакмице 15 кола БСК ХЕБА - ЈАСТРЕБАЦ, која је одиграна у Бујановцу дана 28.03.2015. 

године, екстремно неспортски се понео, вређао судију Николу Василијића, те је у складу са 
Правилом игре 16:11, поднета дисциплинска пријава, 

чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.163 Дисциплинског правилника РСС,  
2. Милетић Саша, као рукометни радник РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца, по завршетку првенствене 

утакмице 15 кола БСК ХЕБА - ЈАСТРЕБАЦ, која је одиграна у Бујановцу дана 28.03.2015. 

године, екстремно неспортски се понео, вређао судије Николу Василијића и Предрага 
Здравковића, те је у складу са Правилом игре 16:11, поднета дисциплинска пријава, 

чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.190 Дисциплинског правилника РСС,  
 

Ради утврђења тачног чињеничног стања, а у складу са чл. 71 Дисциплинског правилника РСС, 
обавезују се: 

1. Јовановић Стефан да у року од 3 (три) дана од дана пријема овог Решења достави 

писмену изјаву-одбрану .  
2. Милетић Саша 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. 

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. 
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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. 

 
* 

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 у поступку решавања дисциплинског прекршаја: 
1. Јовановић Стефана, играча РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца, због прекршаја из чл. 163 

Дисциплинског правилника РСС, који је начињен по завршетку првенствене утакмице 15 

кола БСК ХЕБА - ЈАСТРЕБАЦ,  
2. Милетић Саше, рукометног радника РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца, због прекршаја из чл. 190 

Дисциплинског правилника РСС, који је начињен по завршетку првенствене утакмице 15 
кола БСК ХЕБА - ЈАСТРЕБАЦ,  

дана 02.04.2015 године доносим 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. СУСПЕНДУЈЕ СЕ право наступа Јовановић Стефана, играча РК ЈАСТРЕБАЦ из 

Блаца, у трајању од 15 (петнаест) дана. 
2. СУСПЕНДУЈЕ СЕ право вршења свих функција у рукометном спорту Милетић Саше, 

рукометног радника РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца, у трајању од 30 (тридесет) дана. 

3. 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 Василијић Николе и изјава-сведочења судије Здравковић Предрага и делегата 
Стојановић Милоша, службених лица са првенствене утакмице 15 кола БСК ХЕБА - ЈАСТРЕБАЦ, 

која је одиграна у Бујановцу дана 28.03.2015. године, утврђено је: 
 Дана 28.03.2015 године у Бујановцу, по завршетку првенствене утакмице 15 кола БСК ХЕБА - 

ЈАСТРЕБАЦ, именовани су својим понашањем учинили дисциплинске прекршаје због којих су 

пријављени, 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. и 2. диспозитива. 

 Одлика у тачки 3. 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    
 

* 
4. 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 Стојановић Лазара, 
делегата-контролора из Власотинца, због прекршаја из чл. 188 став 1 Дисциплинског правилника 

РСС, дана 02.04.2015 године, доносим 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Стојановић Лазар, делегат-контролор из Власотинца 

 
ОДГОВОРАН ЈЕ 

Што је: 
 Дана 07.03.2015 године у Врању, као делегат-контролор на првенственој утакмици 12 кола 

ВРАЊЕ 1957 – БСК ХЕБА, приликом спровођења дисциплинског поступка против дисквалификованих 

играча учинио лакшу повреду прописа који регулишу дужност делегата-контролора,    
 чиме је извршио прекршај из чл. 188 став 1 Дисциплинског правилника РСС,  

 због чега се применом чл. 4, чл. 12, чл. 44, и чл. 188 став 1 Дисциплинског правилника РСС 
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КАЖЊАВА 
 

1. Стојановић Лазар, делегат-контролор из Власотинца, забраном вршења функције у 
трајању од 15 (петнаест) дана. 

2. Време проведено под суспензијом се рачуна у време издржавања казне. 

 
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 
 

* 

5. 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 по службеној дужности, дана 02.04.2015 године, покрећем 
дисциплински поступак:  

 

Против:  
1. РК БСК ХЕБА из Бујановца 

2. МРК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља 

3. РК МЛАДОСТ 1949 из Зајечара 

4. РК ЖИТОРАЂА из Житорађа 

5. РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца 

6. ЖРК ТОПЛИЧАНИН из Прокупља  

7. ЖРК ЦРВЕНИ КРСТ из Ниша 

8. ЖРК ВРАЊЕ из Врања 

 
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. 149 Дисциплинског правилника РСС.  

 
Ради утврђивања тачног чињеничног стања, а у складу са чл. 71 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.  

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.171 Дисциплинског правилника РСС.  

 
 

* 
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 и у складу са 

Одлуком УО ПРЛ Исток а у поступку утврђивања навода у упитнику „Мишљење о суђењу“, дана 
02.04.2015 године, доносим: 



 4 

 

РЕШЕЊЕ 
 

1.  Обавезује се РК ХАЈДУК ВЕЉКО из Неготина да у року од 3 дана од објаве овог решења 
достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 15. кола ПРЛ Исток, која је 

одиграна 28.03.2015 године између РК ХАЈДУК ВЕЉКО из Неготина и РК ДУБОЧИЦА 54 из 
Лесковца. 

 
* 

7. 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“   – 15 коло 

- ЖРК „РТАЊ“   – 15 коло 

- ЖРК „ЦРВЕНИ КРСТ“  – 15 коло 
- ЖРК „БОР РТБ“   – 15 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).  

 
* 

8.  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. 

 

* 
9. 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, 

 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 


