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И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
О РАДУ ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“ 

У ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ ТАКМИЧАРСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ 
 
 

Овај извештај о раду Вам се доставља у складу са одредбом чл.26 ст.1 тач.16 
Правилника о удруживању и раду заједнице клубова Прве рукометне лиге „ИСТОК“. 

Ради прегледнијег извештаја о раду Директора Лиге, поделио бих га по врстама и 
надлежностима: 

- нормативна делатност, 
- лиценцирање, 
- регистрација утакмица, 
- издавање Билтена, 
- вођење првостепених дисциплинских поступака, 
- финансијске обавезе клубова према лиги, 
- остале активности. 
Саставни део овог Извештаја је Извештај помоћника за судијска питања, а везан за 

делегирање и рад службених лица и њихов учинак. 
  
I. НОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Полазећи од својих овлашћења и обавеза у вези нормативног регулисања материје 
која спада у надлежност Директора ПРЛ „ИСТОК“ благовремено сам донео сва упутства 
потребна за несметан почетак и трајање такмичарске сезоне. 

Наведена нормативна акта су усклађена са изменама осталих oпштих аката као што 
су Статут, Правилник о рукометним такмичењима и Пропозицијама, тако да сада 
представљају једну целину и доприносе успешнијем спровођењу такмичења. 

Поред тога израђени су скраћени Адресари клубова (мушки и женски), Адресар 
службених лица, спикови издатих лиценци мушких и женских клубова и службених лица 
Лиге и спискови издатих лиценци клубова са сликама појединаца. Такође, израђен је 
даљинар Лиге, на основу кога службена лица врше наплату путних трошкова.  

Сва наведена нормативна акта су достављена клубовима и објављена на званичном 
сајту Лиге, тако да су доступна свима, што омогућава њихову бољу примену. 
 
II. ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 
 

Сходно додатном упутству за лиценцирање, сви клубови су били у обавези да пре 
доласка на лиценцирање доставе седишту Лиге, путем електронске поште, попуњен 
Захтеве за лиценцирање, на контролу исправности. Приликом контроле достављених 
захтева, утврђен је велики број грешака, највише се то односило на објаве регистрација 
појединаца у службеном гласилу РСС. После извршених исправки, клубови су оверавали 
образац код надлежних органа и достављали седишту Лиге. И овог пута, клубовима је 
омогућено да, из разлога уштеде, оригиналну документацију доставе путем брзе поште, 
без обавезе доласка до седишта Лиге. 

Поступци приликом издавања накнадних лиценци, у овом делу такмичењa су 
такође поједностављени тако да је омогућено клубовима да лиценце могу добити слањем 
потребне документације електронским путем. 

Лиценцирање играча, рукометних и медицинских радника и службених лица је 
извршено у складу са Упутством о лиценцирању. 
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У оквиру мушке лиге у дванаест клуба, укупно су издате лиценце за 279 играча, 83 
рукометна радника, 28 медицинских радника и 16 тренера. 

У оквиру женске лиге у дванаест клуба, укупно су издате лиценце за 249 играчица, 
75 рукометнa радника, 28 медицинских радника и 14 тренера. 

Поступак и начин издавања лиценци службеним лицима (судије, делегати и 
контролори) и овог пута је одрађен без проблема. Поједностављени начин, а уз ажурност 
струковних заједница, омогућио је да се то одради без проблема. 

И ове такмичарске сезоне, издаване су лиценце за записничаре и мериоце времена 
за шта су клубови на време обавештени. Проблем се појавио у срединама које немају 
активна службена лица на листама такмичења, а и неозбиљан приступ обавези присуства 
семинару, проузроковали су толерантност у прва три кола.  

Сада сва лица која се налазе у записницима са утакмица поседују лиценце за 
дужности које обављају. 
 
III. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 
 

Извештај о регистрацији утакмица, поделио бих по лигама. 
ЖЕНСКА лига: Одиграно је 66 утакмица, које су регистроване постигнутим 

резултатом. У оквиру одиграних утакмица, на 37 утакмици победиле су домаће екипе (у 
процентима 56,06%), 4 утакмица завршена је нерешеним резултатом (у процентима 
6,07%), а 25 победе су оствариле гостујуће екипе ( у процентима 37,87% ). 

 
МУШКА лига: Одиграно је 66 утакмица, које су регистроване постигнутим 

резултатом. У оквиру одиграних утакмица, на 39 утакмици победиле су домаће екипе (у 
процентима 59,09%), 5 утакмице завршене су нерешеним резултатом (у процентима 
7,58%), а 22 победе су оствариле гостујуће екипе ( у процентима 33,33% ). 

 
 

IV. ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ САОПШТЕЊА 
 

У складу са постојећим одлукама УО РСС званични билтен РСС је званични сајт Лиге, 
тако да су све одлуке о регистрацији утакмица, дисциплинским казнама, делегирању, 
одлагању утакмица и све друге одлуке објављиване путем званичног сајта, а такође путем 
електронске поште достављани су свим клубовима, савезима и средствима јавног 
информисања. У току јесењег дела такмичења издата су 11 Службена саопштења, а и 
ЗАВРШНИ БИЛТЕН, који обухвата све појединости о раду Лиге и биће достављен свим 
клубовима. Ваља напоменути да су по потреби и у зависности од врсте, одлуке посебно 
достављане заинтересованим лицима и учесницима у поступку. 

Сматрам да је ова делатност извршена ажурно, јавно и прегледно, а у прилог ове 
тврдње, истичем да до сада у вези са тим није било никаквих примедби са било чије 
стране. 
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V. ПРВОСТЕПЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ 
 

Као првостепени дисциплински орган, како по службеној дужности, тако и по 
пријавама, покренуо сам више дисциплинских поступака који су већ окончани и 
правоснажни. 

Све донете одлуке су благовремено објављиване путем званичних Службених 
саопштења и објавом на сајт Лиге, на који начин је сада цео ток овог поступка јаван и 
доступан свим заинтересованим лицима и медијима, а што несумњиво доприноси 
унапређењу јавности рада Лиге. 

У кратким цртама бих се само осврнуо бројчано: 
1. Дисциплински поступак против клубова     9  
2. Дисциплински поступак против играча     4  
3. Дисциплински поступак против рукометног радника   1 
4. Дисциплински поступак против службеног лица    4 

 
По окончању дисциплинских поступака донета су следећа решења: 

1. Новчана казна изречена клубовима      5  
2. Забрана наступа играча       4 
3. Забрана обављања дужности рукометног радника    1  
4. Забрана обављања дужности службеног лица    4 
5. Обустављање поступка        4 

 
Треба напоменути да није уложена ни једна жалба на донета Решења о 

кажњавању.  
Преглед изречених казни играчима, рукометним радницима, тренерима, 

службеним лицима и клубовима, налази се у прилогу и саставни је део извештаја. 
 
 

VI. ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ КЛУБОВА ПРЕМА ЛИГИ 
 

У складу са одлуком Скупштине Заједнице клубова, обавеза свих клубова је била да 
чланарину за такмичење уплате пре почетка јесењег дела такмичења.  

Осим прихода од чланарине за издавање Дозвола и чланарине за такмичење, Лига 
је одређене приходе остварила кроз вођење дисциплинских поступака, који неминовно 
узрокују и настанак финансијских обавеза клубова према Лиги и чланарине за издавање 
накнадних лиценци.  

Спецификација изречених новчаних казни налази се у прилогу и саставни је део 
извештаја. 

Финансијски извештај Лиге налази се у прилогу и саставни је део извештаја. 
 
VII. ДЕЛЕГИРАЊЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА-ДЕЛЕГАТА 
 

Делегирање службених лица је у свему вршено у складу са овлашћењима које има 
Директор лиге, с тим да је фактички посао извршавао Помоћник за судијска питања у 
сарадњи са Директором. 

Моја сарадња са помоћником за судијска питања Г-дином Миланом Ракићем је 
била коректна и то првенствено захваљујући његовој стручности, доследности и пуној 
ангажованости у раду и жељом да да велики допринос регуларности такмичења. 

У жељи да повећамо регуларност, од клубова домаћина је у више наврата тражено 
да доставе снимке са утакмица, које је Помоћник за судијска питања прегледао. 
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Крутеријум за одабир утакмица је исказано негативно мишљење бар једног клуба у 
упитнику „Мишљење о суђењу“ и изрицање дисквалификација са пријавом. 

Овом приликом не бих посебно давао мишљење о овом сегменту надлежности, 
обзиром да део овог извештаја чини и Извештај помоћника за судијска питања. 

 
VIII. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

Поред редовних послова који спадају у надлежност Директора лиге, због природе 
посла, обављани су и други послови, који су директно везани за спровођење такмичења и 
који се огледају у бројним контактима са надлежним органима и телима РСС, са једне 
стране и клубовима са друге стране. 
 
IX. ОСВРТ НА ТАКМИЧАРСКУ ПОЛУСЕЗОНУ 
 

Пре почетка такмичења, неколико клубова у мушкој и у женској конкуренцији је, 
имајући у виду материјални и кадровски потенцијал, озбиљно најављивало борбу за 
највиши пласман.  

Међутим, како се такмичење одвијало искристалисало се стање у мушкој и женској 
конкуренцији, који би клубови водили одлучујуће битке за прво место и пласман у Супер Б 
лигу.  

У женској конкуренцији, јесењи првак је ЖРК „ПИРОТ“, а прате је ЖРК „ЈАСТРЕБАЦ“ 
и ЖРК „НАИСА“. Очекивати је да се међу овим клубовима реши питање првака Лиге. 

У мушкој конкуренцији, јесењи првак је РК „БЕЛА ПАЛАНКА“, а друго место заузима 
РК „Планинка Пролом вода“. На корак иза њих је РК „Хајдук Вељко“. Ови клубови ће током 
пролећног дела такмичења решити питање првака и новог члана Супер Б лиге. 

Иако је клубовима пружена могућност стављања писаних примедби на рад 
службених лица, мени као Директору није достављен ни један.  

Да би елиминисали могућност приговора од стране клубова на рад службених 
лица, на основу сазнања из предходног периода, у договору са Помоћником за судијска 
питања, вођено је рачуна да се избегну делегирања службених лица на чији рад су 
одређени клубови имали усмене примедбе у предходном периоду. Овакав начин 
делегирања имао је за циљ, пре свега, заштиту рукометне игре и стварање услова свим 
актерима да се пре и за време утакмице сконцентришу да најбоље одраде свој посао, како 
службена лица, тако и клубови. Незадовољство, које је морам признати, на појединим 
утакмицама било присутно, не желећи да прикривам евентуалну кривицу службених лица, 
више схватам као покушај преношења одговорности за неповољан резултат, него 
тенденциозног суђења или фаворизовања појединих екипа.  

У договору са Помоћником за судијска питања, за утакмице које су од значаја у 
борби за највиши пласман и високог ризика, делегирана су најбоља службена лица.  

Велики проблем, о коме смо покушали да што више водимо рачуна, у ситуацији 
када знамо каква нам је финансијска могућност клубова, али не угрожавајући регуларност 
такмичења, представља територијална распрострањеност клубова и службених лица лиге. 
Покушали смо да те разлике у трошковима што више смањимо, али ипак водећи рачуна да 
не угрозимо регуларност такмичења. 

Сви знамо проблеме у финансирању, али никако не можемо занемарити на 
обавезу регуларности такмичења и поштовање нормативних аката. Пре свега моја дужност 
и обавеза је била да поштовањем нормативних аката створим свим чиниоцима такмичења 
идентичне услове и потпуну неутралност, тако да победу на терену оствари онај који је у 
том тренутку био бољи.  
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Реално је очекивати да неће сви имати исто мишљење о оценама у овом извештају. 
Ако се занемаре лични и уски интереси појединаца и појединих рукометних организација, 
сматрам да има места оценама да је у целини гледано ова такмичарска полусезона 
несумњиво била веома успешна.  

Овом приликом честитам јесењим првацима лиге, ЖРК „ПИРОТ“ и РК „БЕЛА 
ПАЛАНКА“ и њима као и осталим клубовима желим пуно успеха у наставку такмичења.  

Користим прилику да се захвалим свим средствима јавног информисања, која су 
константно пратила и објављивала информације о такмичењу наше лиге, са жељом да се 
сарадња настави и даље.  

Захваљујем на изузетној сарадњи Помоћнику за судијска питања Г-дину Милану 
Ракићу, секретару Лиге Г-дину Небојши Видановићу, администратору саита лиге Г-дину  
Николи Василијићу и члановима Управног одбора Лиге на челу са председником Микијем 
Златковићем. 

Ово је прилика да се захвалим и свим службеним лицима, рукометним радницима 
клубова, тренерима, играчицама и играчима на фер и коректном односу током предходне 
полусезоне са жељом да у наставку првенства буде много боље и успешније. 

 
 

ПРВА РЛ „ИСТОК“ 
ДИРЕКТОР 

Горан Стевановић с.р. 
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ТАБЕЛА ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА 
Мушкарци 

1 БЕЛА ПАЛАНКА 11 11 0 0 393 286 22 107 
2 ПЛАНИНКА ПРОЛОМ ВОДА 11 9 1 1 353 270 19 83 
3 ХАЈДУК ВЕЉКО 11 9 0 2 341 298 18 43 
4 ЈАСТРЕБАЦ 11 6 0 5 333 328 12 5 
5 ХИСАР 11 5 0 6 305 329 10 -24 
6 БОР 11 3 3 5 339 335 9 4 
7 ВЛАСОТИНЦЕ 11 4 1 6 332 361 9 -29 
8 РАДНИЧКИ 11 4 0 7 309 326 8 -17 
9 ЖИТОРАЂА 11 4 0 7 295 322 8 -27 

10 ЈАГОДИНА 11 2 3 6 299 332 7 -33 
11 АЛЕКСИНАЦ 11 2 1 8 320 368 5 -48 
12 БСК ХЕБА 11 2 1 8 287 351 5 -64 

 
 

ТАБЕЛА ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА 
Жене 

1 ПИРОТ 11 11 0 0 306 226 22 80 
2 ЈАСТРЕБАЦ 11 9 0 2 346 264 18 82 
3 НАИСА 2 11 9 0 2 301 268 18 33 
4 ЖИТОРАЂА 11 8 1 2 305 254 17 51 
5 ЂЕРДАП 11 6 1 4 307 276 13 31 
6 КЊАЖЕВАЦ 11 5 1 5 270 274 11 -4 
7 РАДНИЧКИ 11 5 0 6 261 278 10 -17 
8 МЛАДОСТ 1949 11 3 1 7 260 264 7 -4 
9 РТАЊ 11 2 2 7 245 291 6 -46 

10 РАДАН 11 3 0 8 234 296 6 -62 
11 ТОПЛИЧАНИН 11 0 2 9 262 321 2 -59 
12 ДУБОЧИЦА 11 1 0 10 238 323 2 -85 
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ПРЕГЛЕД ИЗРЕЧЕНИХ НОВЧАНИХ И ДИСЦИПЛИНСКИХ КАЗНИ 
 

ПРЕГЛЕД ИЗРЕЧЕНИХ НОВЧАНИХ КАЗНИ КЛУБОВИМА 
Датум Билтен Износ Клуб Опис 

05.11.16 6 10.000 Раднички Ћуприја Необезбеђивање медицинског радника 
05.11.16 6 10.000 Ртањ Необезбеђивање медицинског радника 
10.11.16 7 10.000 Планинка Необезбеђивање медицинског радника 
18.11.16 8 15.000 Хајдук Вељко Дисквалификација играча 
24.11.16 9 30.000 МРК Јастребац Дисквалификација играча 
24.11.16 9 10.000 Топличанин Необезбеђивање медицинског радника 

 85.000   
 
 

ПРЕГЛЕД ИЗРЕЧЕНИХ ДИСЦИПЛИНСКИХ КАЗНИ РУКОМЕТНИМ РАДНИЦИМА И ТРЕНЕРИМА  
Датум Бр. Билтена Презиме и име Клуб Казна Опис 

05.11.16 6 Ђорђевић Горан Власотинце 3 утакмице Грубо неспортско понашање 
 
 

ПРЕГЛЕД ИЗРЕЧЕНИХ ДИСЦИПЛИНСКИХ КАЗНИ ИГРАЧИМА  
Датум Бр. Билтена Презиме и име Клуб Казна Опис 

05.11.16 6 Николић Милош Власотинце 3 месеца Грубо неспортско понашање 
18.11.16 8 Генчић Миљан Хајдук Вељко 3 места Грубо неспортско понашање 
02.12.16 10 Јовановић Стефан МРК Јастребац 3 утакмице Грубо неспортско понашање 
02.12.16 10 Николић Марко МРК Јастребац 3 утакмице Грубо неспортско понашање 

 
 

ПРЕГЛЕД ИЗРЕЧЕНИХ ДИСЦИПЛИНСКИХ КАЗНИ СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА  
Датум Бр. Билтена Презиме и име Функција Казна Опис 

14.10.16 3 Станковић Данијел судија 2 утакмице погрешна примена правила 
14.10.16 3 Стефановић Марјан судија 2 утакмице погрешна примена правила 
14.10.16 3 Арсенијевић Миодраг контролор 2 утакмице пропуст у раду 
14.10.16 3 Стоилковић Ивица контролор 2 утакмице  пропуст у раду 

 



                                                                                          
 

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЛИГЕ 
Такмичарска 2016/2017 

1. ПРИХОД  
 

Врста прихода Фактурисано Наплаћено Дуговања 
Чланарина 480.000 360.000 120.000 
Дозволе за сезону 144.000 144.000 0 
Казне 85.000 25.000 60.000 
Накнадна лиценца 35.200 19.250 15.950 

ПРИХОД 744.200 548.250 195.950 
 

2. РАСХОД 
 
ВРСТА РАСХОДА ИЗНОС ОПИС 

Рукометни савез Централне Србије 144.000 Чланарина 30%  
Посебан фонд млађих категорија 25.000 Приход од казни 

Друга лична примања 210.000 Надокнаде Директора, помоћника, 
секретара  

Порези и допринос за ПИО на друга 
лична примања 62.727 Пореска управа 

Путни трошкови 8.650 УО и посматрање утакмице 
Угоститељске услуге 34.470 Скупштина  

УКУПАН РАСХОД 484.847  
 

3. ДУГОВАЊА КЛУБОВА  
 

КЛУБ ИЗНОС ОПИС 
АЛЕКСИНАЦ 550 Накнадна лиценца 
ЖИТОРАЂА 2.200 Накнадна лиценца 

ЖРК ЖИТОРАЂА 550 Накнадна лиценца 
ЖРК ЈАСТРЕБАЦ 20.000 Чланарина Јесен 

ЈАГОДИНА 6.600 Накнадна лиценца 
ЈАГОДИНА 20.000 Чланарина Јесен 
ЈАСТРЕБАЦ 550 Накнадна лиценца 
ЈАСТРЕБАЦ 30.000 Службена саопштења 
ЈАСТРЕБАЦ 20.000 Чланарина Јесен 

МЛАДОСТ 1949 20.000 Чланарина Јесен 
НАИСА 2 550 Накнадна лиценца 
НАИСА 2 20.000 Чланарина Јесен 

ПЛАНИНКА 1.100 Накнадна лиценца 
ПЛАНИНКА 10.000 Службена саопштења 
ПЛАНИНКА 20.000 Чланарина Јесен 

РАДНИЧКИ Св 1.650 Накнадна лиценца 
РТАЊ 10.000 Службена саопштења 

ТОПЛИЧАНИН 10.000 Службена саопштења 
ХАЈДУК ВЕЉКО 1.100 Накнадна лиценца 

ХИСАР 1.100 Накнадна лиценца 
УКУПАНО ДУГОВАЊЕ 195.950  

     
 


	Naslovna strana - Izvestaj
	Izvestaj Direktora lige - jesen
	И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј
	О РАДУ ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“
	I. НОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ
	III. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА
	IV. ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ САОПШТЕЊА



	Tabele jesenjeg dela
	Pregled izrecenih sankcija
	Finansijski izvestaj 2016-17 - Jesen
	ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЛИГЕ
	ПРИХОД


