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Ниш, 23. октобар 2015 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 4 
 
1. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења, дана 23.10.2015 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 04 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим 
резултатом. 

2. Све одигране утакмице 03 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. 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 23.10.2015 године, доносим: 

 
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 04. кола ПРЛ Исток - Мушкарци, 
која је одиграна 18.10.2015 године између РК БОР из Бора и РК ХАЈДУК ВЕЉКО из 
Неготина. 

o Обавезује се РК БСК ХЕБА из Бујановца да у року од 3 дана од објаве овог 
решења достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 04. кола ПРЛ 
Исток - Мушкарци, која је одиграна 17.10.2015 године између РК БСК ХЕБА из 
Бујановца и РК АЛЕКСИНАЦ из Алексинца. 

o Обавезује се ЖРК НАИСА из Ниша да у року од 3 дана од објаве овог решења 
достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 03. кола ПРЛ Исток - 
Жене, која је одиграна 18.10.2015 године између ЖРК НАИСА 2 из Ниша и ЖРК 
ВРАЊЕ из Врања. 
 

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

 
* 

3. Решење о покретању дисциплинског поступка против играча РК БСК ХЕБА из Бујановца, 
Драгановић Слободана, саставни је део ових Службених саопштења и биће достављено 
именованом, путем клуба. 

 
* 

4. Решење о суспензији права наступа играча Драгановић Слободана, саставни је део ових 
Службених саопштења и биће достављено именованом, путем клуба. 

 



 2 

* 
5. 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 ЖРК „ЖИТОРАЂА“, да у року од 24 сата од 
објаве овог саопштења достави свој упитнике „Мишљење о суђењу“ са утакмице 03 
кола.  

 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). 

 
* 

6. На сајту Лиге, у одељку Лиценце, објављени су спискови издатих лиценци Клубова са 
сликама појединаца.  
Скрећем пажњу, право наступа појединаца на утакмици стиче се на основу текстуалног 
списка издатих лиценци, док ови спискови служе за лакшу идентификацију појединаца. 

 
* 

7. Одлуком Управног одбора РСС , са седнице одржане 06.10.2015 године, а након 
добијене Сагласности Министарства омладине и спорта,број 66-00-586-2015-03, уврђена 
је висина чланарине за Обнављање важности Дозволе за рад спортских стручњака у 
износу од 6.000,00 динара. Чланарина се уплаћује на текући рачун РСС, 355-1029224-63.  
У позиву на број обавезно навести ШИФРУ ЧЛАНА спортског стручњака у РСС. Доказ о 
извршеној уплати доставити на мејл адресу dozvole@rss.org.rs  
Чланарина се може уплатити у 3 (три) једнаке годишње рате од по 2.000,00 динара. 
Спортски стручњаци који чланарину уплаћују на рате дужни су сами да воде рачуна о 
датумима доспећа уплате наредне рате и да благовремено доставе доказ о уплати 
предметне рате чланарине.  
Спортски стручњаци којима је већ обновљена важност дозволе за рад и иста објављена 
у службеном гласилу РСС, обавезни су да доказ о уплати чланарине доставе на 
наведену мејл адресу најкасније до петка,31.10.2015 године. 
Тренери који не испоштују ову обавезу изгубиће лиценцу и право за наступ. 

 
 

 
ДИРЕКТОР 

ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 
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