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Ниш, 09. октобар 2015 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 2 
 
1. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења, дана 09.10.2015 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 02 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим 
резултатом. 

2. Све одигране утакмице 01 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 3 (три) дана, рачунајући од дана достављања, уз уплату 
таксе од 24.000,00 динара на текући рачун РСС број 355-1029224-63    

 
* 

2. Одложена утакмица 01 кола Жене РТАЊ – ВРАЊЕ одиграће се у среду 14.10.2015 године 
у Бољевцу са почетком у 19:00 часова. 

 
* 

3. У поступку решавања дисциплинског поступка рукометног радника РК БОР, Алексић 
Зорана, обавезује се РК БОР из Бора, домаћин утакмице 01 кола БОР – ЈАСТРЕБАЦ, да у 
року од 3 (три) дана, седишту лиге достави снимак наведене утакмице урађен сходно 
Упутству о обавези снимања утакмице. У случају да клуб не поступи по овом 
обавештењу, одлука ће бити донета на основу прикупљених доказа у поступку. 

 
* 

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 РК БСК ХЕБА из Бујановца, због прекршаја из чл. 139 став 1 тачка 45 
Дисциплинског правилника РСС и тренера Ташковић Горана, због прекршаја из чл. 198 
Дисциплинског правилника РСС, дана 09.10.2015 године, доносим 

 
РЕШЕЊЕ 

 
1. РК БСК ХЕБА из Бујановца 
2. Горан Ташковић, тренер РК БСК ХЕБА 

 
 

ОДГОВОРНИ СУ 
Што је: 
Дана 26.09.2015 године у Врању, у 45-ом минуту првенствене утакмице 01 кола ВРАЊЕ 

1957 – БСК ХЕБА, Ташковић Горан, тренер РК БСК ХЕБА, због екстремно неспортског 
понашања, дисквалификован у складу са правилом 8.10а, 
чиме је РК БСК ХЕБА из Бујановца извршио прекршај из чл. 139 став 1 тачка 45 
Дисциплинског правилника РСС, а тренер Ташковић Горан прекршај из чл. 198 
Дисциплинског правилника РСС, 
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 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 42, чл 43, чл. 51, чл. 139 став 1 тачка 45 те 
чл. 198 Дисциплинског правилника РСС 
 

КАЖЊАВА 
 

1. РК БСК ХЕБА из Бујановца, новчаном казном у износу од 15.000,00 динара, коју 
је обавезан платити на текући рачун Лиге, 365-100121-15, у року од 8 дана, 
рачунајући од дана објаве овог решења. 

2. Ташковић Горан, тренер РК БСК ХЕБА, забраном права наступа на 1 (једној) 
првенственој утакмици. Именовани може наступити на утакмици 3 кола, обзиром 
да је под суспензијом одлежао казну у 2 колу. 

 
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. 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 09.10.2015 године, доносим: 

 
РЕШЕЊЕ 

 
o Обавезује се РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца да у року од 3 дана од објаве овог решења 

достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 02. кола ПРЛ Исток, 
која је одиграна 03.10.2015 године између РК ЈАСТРЕБАЦ из Блаца и РК МЛАДОСТ 
1949 из Зајечара. 

o Обавезује се РК ЖИТОРАЂА из Житорађа да у року од 3 дана од објаве овог 
решења достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 02. кола ПРЛ 
Исток, која је одиграна 04.10.2015 године између РК ЖИТОРАЂА из Житорађа и РК 
АЛЕКСИНАЦ из Алексинца. 

o Обавезује се ЖРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца 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 03.10.2015 године између ЖРК КЊАЖЕВАЦ из Књажевца и 
ЖРК НАИСА 2 из Ниша. 

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

 
* 

6. Обавештење службеним лицима 

Увидом у достављену документацију, констатовано је доста пропуста у раду. 

Скрећемо пажњу на обавезе које имате. 

Проверити тачност података унетих у обрасце Организациони тим и Састав екипе и 
утврдити идентитет појединаца. Оба обрасца морају бити потписана од стране 
одговорног лица и оверена печатом клуба. 

Право наступа појединаца на утакмици се проверава из Списка издатих лиценци са Саита 
Лиге, које морате Ви лично одштампати и понети на утакмицу.  

Идентитет појединаца се утврђује на основу ИД карте сваког појединца (податак са саита 
http://id.rss.org.rs).  
Обзиром да је пре сваке утакмице потребно извршити преглед спортске дворане по 
питању испуњености услова за безбедно одигравање утакмице, планирајте време 
доласка у место одигравања.  
 

http://id.rss.org.rs/
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Преглед треба да обухвати све предвиђено Правилима рукомета и Правилником о 
организацији и одигравању утакмица.  
Извештај о прегледу дворане (Упитник и Извештај), достављају се електронским путем 
заједно са Извештајем делегата. 
Извештај делегата (образац број 11), скениран записник (може и слика са мобилног 
телефона) и евентуално допунски материјал, достављају се електронском поштом 
седишту Лиге (на адресу prlistok1@gmail.com) и помоћнику директора Лиге (на адресу 
mrakic2012@gmail.com), најкасније сутрадан по одигравању утакмице.  
Делегат (контролор) је дужан да обавести руководиоце екипа после одигране утакмице 
уколико су постојали дисциплински прекршаји из члана 139. и 140. Дисциплинског 
правилника РСС и да те прекршаје јасно и прецизно опише у свом Извештају. 
Поводом ове обавезе дужни сте да се упознате са свим детаљима предвиђеним у 
члановима 139. и 140. Дисциплинског правилника РСС. 
Резултате после завршетка утакмице делегати-контролори су обавезни послати путем 
СМС поруке на следећи број телефона: 064/882-72-77 
Порука треба да буде у форми:  

домаћин-гост-полувреме домаћин-полувреме гост-крај домаћин-крај гост 
По завршетку утакмице и слању СМС поруке, делегат-контролор је обавезан да се јави 
Директору и Помоћнику за судијска питања и укратко га обавести о утакмици 
Директор:  064/831-03-80 
Помоћник:  063/842-72-26 
Седишту Лиге препорученом пошиљком првог радног дана по одигравању утакмице, 
доставља се: Оригинал записника, Пријава МУП-у, Организациони тим, спискови Састав 
екипе и евентуално допунски материјал. 
Адреса за доставу:  
ПРЛ „ИСТОК“, Ниш 18000, Oбреновићева бб, ТПЦ КАЛЧА ламела БII локал 55   
 

7. Обавештење клубовима 
Увидом у извештаје достављене од стране делегата-контролора, уочено је да у многим 
дворанама није истакнута застава РСС. 
Не желећи да то користимо као разлог кажњавања, овом приликом достављамо изглед 
заставе (димензије 100 х 250 цм) и препоручујемо да у року од 15 дана у сопственој 
режији одштампате исту.    
 

 
ПРВА РЛ „ИСТОК“ 

Директор 
 

Стевановић Горан 

mailto:prlistok1@gmail.com
mailto:mrakic2012@gmail.com

