
 
Број: 05-5/16 
Датум: 07.10.2016 год. 
 
 
Директор ПРЛ ИСТОК, Горан Стевановић, поступајући као првостепени дисциплински орган 
у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из 
чл.26 ст.1 алинеја 10. Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова ПРЛ Исток, на 
основу Дисциплинске пријаве помоћника директора ПРЛ ИСТОК за судијска питања, Ракић 
Милана, а у вези дешавања на утакмици 02. кола ПРЛ ИСТОК за мушкарце која је одиграна 
дана 01.10.2016. године у Бору између екипа ОРК „Бор“ из Бора и РК „Хајдук Вељко“ из 
Неготина, у складу са одредбама чл.68 ст.1, чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 Дисциплинског 
правилника РСС, дана 07.10.2016. године, донео је : 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 ПРОТИВ :  

1. Делегата-контролора АРСЕНИЈЕВИЋ МИОДРАГА из Ниша 
2. Рукометних судија СТАНКОВИЋ ДАНИЈЕЛА и СТЕФАНОВИЋ МАРЈАНА из 

Лесковца   
 
ШТО СУ:  

1. Делегат-контролор Арсенијевић Миодраг из Ниша, учинио тежу повреду дужности 
јер није поступио у складу са Упутством о вршењу дужности службених лица део В. 
став 12. и није утврдио да ли су одговорни представници клубова потписали записник 
са утакмице, 

чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.188 став 2. Дисциплинског правилника РСС.  
2. Рукометне судије Станковић Данијел и Стефановић Марјан, учинили повреду 

Правила рукометне игре, тако што су четири секунде пре краја утакмице, исправно у 
складу са правилом 8.10ц изрекли дисквалификацију без пријаве, гостујућем играчу 
Илић Милану, али пропустили да досуде седмерац. 

чиме би извршили дисциплински прекршај из чл. 180 став 2 Дисциплинског правилника РСС. 
Ради утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 
- Прибавити писмена Изјава – одбрана делегата- контролора Арсенијевић Миодраг  
- Прибавити писмена Изјава – одбрана рукометних судија Станковић Данијела и 

Стефановић Марјана  
- Прибавити стручни налаз надлежног органа Заједнице судија и контролора РСС 
- Извршити увид у записник са предметне утакмице, 
- Извршити увид у видео тонски запис предметне ситуације 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Помоћник директора ПРЛ ИСТОК за судијска питања Ракић Милан је дана 06.10.2016 године, 
поднео дисциплинску пријаву против горе наведених службених лица, па сам сматрајући да 
постоје услови за покретање дисциплинског поступка против наведених службених лица, те 
сам по службеној дужности, у складу са чл.68 ст.1 и чл.86 ст.1  Дисциплинског правилника 
РСС, покренуо дисциплински поступак против наведених службених лица и донео ово 
решење у смислу чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС.  
Ради утврђења потребног чињеничног стања одређено је да се од пријављених затражи 
писмена одбрана, а све у смислу чл.90 и чл.91 Дисциплинског правилника РСС.  
Рок за доставу изјава је 3 (три) дана од пријема Решења. 
 
 



 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :  
Против овог решења жалба није дозвољена, у смислу чл.89 ст.3 Дисциплинског правилника 
РСС.  
 
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.  
 

ДИРЕКТОР 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 

 

Горан Стевановић 


