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Број: Р-06/16 
Датум: 29.11.2016. 
 
 
Директор ДРЛ ИСТОК, Зоран Влатковић, поступајући као првостепени дисциплински орган за 
спровођење такмичења, у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, а на основу  
овлашћења из чл.25. ст.1, алинеја 10, Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова ДРЛ 
"Исток, по спроведеном дисциплинском поступку против рукометних судија Јанковић Милана из 
Зајечара и Фунтуњеровић Милана из Бора, због дисциплинског прекршаја из чл.180 ст.1 ДП РСС, 
у складу са чл.68.став 2. Дисциплинског правилника РСС дана 25.11.2016. године, донео је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Рукометне судије     Јанковић Милан из Зајечара 
                                   Фунтуњеровић Милан из Бора 
 

ОДГОВОРНИ СУ 
 

Што су: 
 

На утакмици 06.кола ДРЛ ИСТОК, која је одиграна дана 19.11.2016.године између АРИФ "КЊАЗ 
1957" из Књажевца  и ОРК "БОР 2 " из Бора, учинили повреду правила рукометне игре, тако што 
су требали да поступе по правилу рукометне игре 8.10а, и изрекну дисквалификацију са пријавом ( 
Плави картон ) играчу АРИФ "КЊАЗ 1957", Павловић Николи, 
 
чиме су извршили дисциплински прекршај из члана 180 ст.1, Дисциплинског правилника РСС, 
па се у складу са чл.42, чл. 44 и чл. 51. Дисциплинског правилника РСС  
 

КАЖЊАВАЈУ 
 
Забраном суђења од 1 ( једне ) првенствене утакмице, рачунајући од правоснажности 
решења. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Помоћник директора ДРЛ Исток за судијска питања Благојевић Бобан је дана 24.11.2016. године 
поднео дисциплинску пријаву против горе наведених пријављених рукометних судија због 
наведеног дисциплинског прекршаја. 
Имајући у виду наведено, покренуо сам дисциплински поступак против наведених пријављених 
рукометних судија због наведеног дисциплинског, а на основу чл.68 ст.1, чл.86  ст.1 ДП РСС. 
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Пријављени Јанковић Милан из Зајечара и Фунтуњеровић Милан из Бора су дана 
25.11.2016.године, сваки понаособ, доставили своје писане изјаве, у којима су између осталог и 
признали да су начинили пропуст, јер нису поступили по правилу рукометне игре 8.10а 
 
Због наведеног се у описаној радњи пријављених рукометних судија стичу сва обележја 
дисциплинског прекршаја из члана 180.ст.1 ДП РСС, јер је чињеница да су пријављени начинили  
прекршај на начино писану изреци решења, због чега су и проглашени одговорним за наведени 
дисциплински прекршај. 
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције нисам изнашао олакшавајуће 
околности, док сам за отежавајућу околности знашао значај целокупне ситуације у којој се десио 
описани дисциплински прекршај, као и тежину учињеног прекршаја, уз очекивање да  је иста 
адекватна тежини дисциплинског прекршајаи даће стога бити подобна ради постизања сврхе 
кажњавања, тј. да ће иста поправно деловати на кажњене и уједно имати и васпитни утицај на 
друге. 
 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог првостепеног 
органа, а у року од 8 дана ( чл.136 ДП РСС ), рачунајући од дана достављања. 
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од 24.000,00 
динара на текући рачун РСС бр. 355-1029224-63. 
Уколико се жалба покрене без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће жалбу 
одбацити као недозвољену. 
 
 
 
 
Доставити: 
1. Судији Јанковић Милану из Зајечара 
2. Судији Фунтуњеровић Милану из Бора 
  

 
 

 
          ДРУГА РЛ ''ИСТОК'' 
                    Директор 
               Зоран Влатковић 
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