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Ниш, 01. октобар 2015 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 1 
 
1. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења, дана 01.10.2015 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 01 кола – Мушкарци, 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 3 (три) 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 делегата-контролора Стојановић Владимира и изјава-сведочења 
судијa Николић Данијела и Цвејић Мирољуба, а по службеној дужности и одредби чл. 67 
Дисциплинског правилника РСС покрећем, дана 01.10.2015 године, дисциплински 
поступак : 

 
Против : 

1. Ташковић Горана, тренера РК БСК ХЕБА из Бујановца, 
 
Што је : 

1. Ташковић Горан, као тренер РК БСК ХЕБА из Бујановца, у 45-ом минуту 
првенствене утакмице 01 кола ВРАЊЕ 1957 – БСК ХЕБА, која је одиграна у Врању 
дана 26.09.2015. године, због екстремно неспортског понашања, 
дисквалификован у складу са правилом 8.10а, 

чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.198 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. 
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НАПОМЕНА: 
Неодазивање позиву ради достављања писмене изјаве-одбране само за себе је 
дисциплински прекршај из чл.171 Дисциплинског правилника РСС. 

 
* 

3. На основу пријаве делгата Станковић Валентине и изјава-сведочења судија Анђелић 
Маје и Ђорђевић Душице, записничара Петровски Слађана и мериоца времена 
Стаменковић Милице, а по службеној дужности и одредби чл. 67 Дисциплинског 
правилника РСС покрећем, дана 01.10.2015 године, дисциплински поступак : 

 
Против : 

1. Алексић Зорана, рукометног радника РК БОР из Бора, 
 
Што се : 

1. Алексић Зоран, као рукометни радник РК БОР из Бора, по завршетку првенствене 
утакмице 01 кола БОР - ЈАСТРЕБАЦ, која је одиграна у Бору, дана 27.09.2015., 
неспортски понашао и вређао службена лица, што је био разлог подношења пријаве, 

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, 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. 
 

* 

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, а у 
поступку решавања дисциплинског прекршаја Ташковић Горана, тренера РК БСК ХЕБА 
из Бујановца, због прекршаја из чл. 198 Дисциплинског правилника РСС, који је начињен 
током трајања првенствене утакмице 01 кола ВРАЊЕ 1957 – БСК ХЕБА, дана 01.10.2015 
године доносим 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. СУСПЕНДУЈЕ СЕ право наступа Ташковић Горана, тренера РК БСК ХЕБА из 

Бујановца у трајању од 15 (петнаест) дана. 
2. Жалба на решење не задржава извршење. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступајући као првостепени дисциплински орган, а по службеној дужности и 
поводом пријаве делегата-контролора Стојановић Владимира и изјава-сведочења судије 
Николић Данијела и Цвејић Мирољуба, службених лица са првенствене утакмице 01 кола 
ВРАЊЕ 1957 – БСК ХЕБА, која је одиграна у Врању дана 26.09.2014. године, утврђено је: 
 Дана 26.09.2014 године у Врању, за време трајања првенствене утакмице 01 кола 
ВРАЊЕ 1957 – 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. 
 Одлука 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    

 
* 

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 Алексић Зорана, рукометног радника РК 
БОР из Бора, због прекршаја из чл. 190 Дисциплинског правилника РСС, који је начињен 
по завршетку првенствене утакмице 01 кола БОР - ЈАСТРЕБАЦ, дана 01.10.2015 године 
доносим 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. СУСПЕНДУЈЕ СЕ право наступа Алексић Зорана, рукометног радника РК БОР 
из Бора 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 делгата Станковић Валентине и изјава-сведочења судија Анђелић Маје 
и Ђорђевић Душице, записничара Петровски Слађана и мериоца времена Стаменковић 
Милице, службених лица са првенствене утакмице 01 кола БОР – ЈАСТРЕБАЦ, која је 
одиграна у Бору дана 27.09.2015. године, утврђено је: 
 Дана 27.09.2015 године у Бору, по завршетку првенствене утакмице 01 кола БОР - 
ЈАСТРЕБАЦ 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. 
 Одлука 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 и у 
складу са Одлуком УО ПРЛ Исток а у поступку утврђивања навода у упитнику „Мишљење 
о суђењу“, дана 01.10.2015 године, доносим: 
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РЕШЕЊЕ 
 

o Обавезује се РК БОР из Бора 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 27.09.2015 године између РК БОР из Бора и РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца. 

o Обавезује се РК ВРАЊЕ 1957 из Врања 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 26.09.2015 године између РК ВРАЊЕ 1957 из Врања и РК 
БСК ХЕБА из Бујановца. 

o 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 01. кола ПРЛ 
Исток, која је одиграна 27.09.2015 године између РК ХАЈДУК ВЕЉКО из Неготина и 
РК БЕЛА ПАЛАНКА из Беле Паланке. 

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

* 

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 РК „РЕМБАС“, да у року од 24 сата од објаве 
овог саопштења достави свој упитнике „Мишљење о суђењу“: 

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

 
* 

8. Поступајући као првостепени орган за спровођење такмичења, у смислу овлашћења 
из чл. 14 и чл. 26 ст. 4 Пропозиција такмичења РСС, те чл. 42 ст. 1 Правилника о 
рукометним такмичењима РСС, а по службеној дужности, ради омогућавања РК БСК 
ХЕБА из Бујановца да наступи без лиценцираног тренера у 02 кола ПРЛ „ИСТОК“ за 
мушкарце, дана 01.10.2015. доносим 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

ОДОБРАВА СЕ наступ РК БСК ХЕБА из Бујановца без лиценцираног тренера на 
утакмици 02 колу ПРЛ ИСТОК, која ће се одиграти 04.10.2015 године у Бујановцу против 
РК ХАЈДУК ВЕЉКО из Неготина. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правилником о рукометним такмичењима РСС, предвиђена је обавеза клубова да у 
сталним такмичењима морају наступити са лиценцираним тренером. 
Обзиром да је против тренера РК БСК ХЕБА, Ташковић Горана, покренут дисциплински 
поступак и изречена мера суспензије наступа у временском периоду, у смислу одредбе 
чл. 20 ст. 6 Пропозиција такмичења РСС и чл. 43 ст. 1 Правилника о рукометним 
такмичењима РСС, донета је одлука као у диспозитиву. 

 
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    

 
ПРВА РЛ „ИСТОК“ 

Директор 
 

Стевановић Горан 


