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Број: ДП-01/16 
Датум: 25.11.2016. 
 
 
Директор ДРЛ ИСТОК, Зоран Влатковић, поступајући као првостепени 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, на 
основу Дисциплинске пријаве помоћника директора за судијска питања ДРЛ Исток, Благојевић 
Бобана, а у вези дешавања на утакмици 6-ог кола ДРЛ Исток, која је одиграна дана 
19.11.2016.године у Књажевцу између екипа АРИФ "Књаз 1957" из Књажевца и ОРК "Бор 2" из 
Бора, у складу са одредбама чл.68 ст.1, чл.86  ст.1, чл.89  ст.1, Дисциплинског правилника РСС, 
дана 25.11.2016. године, донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 
ПРОТИВ: 

1. Рукометних судија ЈАНКОВИЋ МИЛАНА из Зајечара и ФУНТУЊЕРОВИЋ МИЛАНА из 
Бора 

 
 

Што су: 
 Дана 19.11.2016 године у Књажевцу, на утакмици 06- кола АРИФ "КЊАЗ 1957" - 
ОРК "БОР 2", учинили повреду Правила рукометне игре , тако што су у 30-ом минуту 
утакмице играчу Ариф "Књаз 1957", Павловић Николи изрекли дисквалификацију без 
пријаве, а због таквог начињеног прекршаја ( грубо неспортско понашање-псовање ), 
требало је изрећи дисквалификацију са пријавом ( плави картон ), у складу са правилом 
игре 8.10а, 
 
 чиме су извршили дисциплински прекршај из чл. 180 став 1 Дисциплинског 
правилника РСС,  

 Ради утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 
- Прибавити писмена Изјава - одбрана рукометних судија Јанковић Милана и 

Фунтуњеровић Милана 
- Прибавити писмена Изјава - сведочење делегата Јовановић Иване 
- Прибавити писмена Изјава записничара предметне утакмице 
- Прибавити писмена Изјава мериоца времена предметне утакмице 
- Прибавити писмена  Изјава играча Павловић Николе из Књажевца, бр.лиценце 

16190213 
- Извршити увид у записник са предметне утакмице 
- Извршити увид у извештај делегата са предметне утакмице. 
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ОБРАЗЛОЖ ЕЊЕ 
 

 Помоћник Директора ДРЛ Исток за судијска питања, Благојевић Бобан је дана 
21.11.2016.године, поднео дисциплинску пријаву против горе наведених рукометних судија, па 
сам сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против наведених 
службених лица, те сам по службеној  дужности у скаду 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, и писмена изјава сведочења, а све у смислу чл.90 и чл.91 Дисциплинског 
правилника РСС. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења жалба није дозвољена, у смуслу 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. 

 

 
 

 
          ДРУГА РЛ ''ИСТОК'' 
                    Директор 
               Зоран Влатковић 
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