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Ниш, 30. април 2016 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 19 
 

1. Нова адреса седишта лиге: 
Рукометни савез Централне Србије 
Првa рукометнa лигa „ИСТОК“ 
18000 Ниш, ул. Зетска 6а,  

 
* 

2. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења, одигране утакмице 
- 18 кола – Мушкарци,  
- 12 кола – Жене 
- 11 кола – Жене – Наиса 2 - Житорађа 

региструју се постигнутим резултатом. 
 

* 
3.  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 30.04.2016 године,  

 
ОБАВЕЗУЈЕМ 

 
o РК ПЛАНИНКА ПРОЛОМ ВОДА из Куршумлије да у року од 3 дана од објаве 

овог решења достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 18. кола 
ПРЛ Исток - Мушкарци, која је одиграна 23.04.2016 године између РК ПЛАНИНКА 
ПРОЛОМ ВОДА из Куршумлије и РК ЖИТОРАЂА из Житорађа. 

 
Непоступање по овој обавези, биће санкционисано у складу са Дисциплинским 
правилником РСС. 

 
* 

4.  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 „ЈАСТРЕБАЦ“, 

да у року од 24 сата од објаве овог саопштења достави свој упитник „Мишљење о 
суђењу“ са утакмице 18 кола. 

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

 
* 
 

5. Упозоравам клубове којима су изречене новчане казне по решењима 
Директора Лиге, да поштују рокове измирења обавеза. У супротном, стичу се 
услови за покретање нових дисциплинских санкција. 
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6. Клубови домаћини у 19 колу Мушкарци и 13 колу Жене, обавезни су да до 
среде, 04.05.2016 год. до 12:00 часова, путем електронске поште, доставе 
термине одигравања утакмица. 

 
 
 
 

 
ДИРЕКТОР 

ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 
 

Горан Стевановић 


