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Зајечар 14.04.2017. 

СЛУЖБЕНА  САОПШТЕЊА – 12 
 

 

1. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења,  

 

1. Све одигране утакмице 12. кола – Мушкарци  региструју се постигнутим 

резултатом. 

 

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 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 поднесе без истовремене уплате прописане таксе,  

првостепени орган  ће жалбу одбацити као недозвољену. 
 

 
 

2. Поступајући као првостепени дисциплински орган, на основу одредби чл. 

75, ст.2 Дисциплинског правилника РСС, те чл.26 став 1 тач.10 Правилника 

о удруживању и раду Заједнице клубова  Друге рукометне лиге ИСТОК, а 

након спроведеног поступка против: 

 

а) МРК „ЂЕДАП“ из Кладова, због прекршаја из чл. 139 став 1 тачка 43 

Дисциплинског правилника РСС, доносим 

 

РЕШЕЊЕ 

 

МРК „ЂЕРДАП“ из Кладова 

 

одговоран је 

Што: 

Дана 17.12.2016. године у Кладову, на заосталој утакмици 2. кола, МРК 

„Ђердап“ – ОРК „Бор-2“  на основу извештаја делегата Јовановић Иване,  



противно прописима нису измирене новчане обавезе према службеним 

лицима у износу од 14.225,00 динара и што: 

Дана 08.04.2017. године у Кладову, на утакмици 12. кола, МРК „Ђердап“ –

РК „Мајданпек“  на основу извештаја делегата Тирменштајн Владимира,  

противно прописима нису измирене новчане обавезе према службеним 

лицима у износу од 15.964,00 динара чиме је 

 

 

МРК „Ђердап“ из Кладова 

 

извршио прекршај из чл. 139 став 1 тачка 43 Дисциплинског правилника 

РСС због чега се применом чл. 5, чл. 37,чл. 42, чл. 51, чл. 139 став1 тачка 43 

 

КАЖЊАВА 

 

МРК „Ђердап“ из Кладова, новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 

коју је обавезан платити на текући рачун Лиге, 330-0000026000862-53 , у 

року од 8 дана, рачунајући од дана објаве овог решења.  

Казна се неће реализовати уколико МРК „Ђердап“ трошкове исплати до 

20.04.2017. године о чему је дужан да извести седиште лиге. 
 
Поука о правном леку:  

Против овог решења се миже изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а 

путем првостепеног органа, у року од 8 (осам) дана, рачунајући од дана 

достављања, уз уплату таксе од 24.000,00  

 

3. Поступајући као првостепени дисциплински орган, на основу одредби чл. 

75 ст 2 Дисциплинског правилника РСС, те чл. 26 став 1 тачка 10 

Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова  Друге рукометне лиге 

ИСТОК, а након спроведеног поступка против: 

 

а) РК „МЛАДОСТ 1949“ из Зајечара, због прекршаја из чл. 139 став 1 

тачка 43 Дисциплинског правилника РСС, доносим 

 

РЕШЕЊЕ 

 

РК „МЛАДОСТ 1949“ из Зајечара 

 

одговоран је 

Што: 

Дана 08.04.2017. године у Зајечару, на утакмици 12. кола, РК „Младост 

1949“ –РК „Параћин“  на основу извештаја делегата-контролора 



Кузмановић Љубише,  противно прописима нису измирене новчане обавезе 

према службеним лицима у износу од 14.950,00 чиме је 

 

 

РК „Младост 1949“ из Зајечара 

 

извршио прекршај из чл. 139 став 1 тачка 43 Дисциплинског правилника 

РСС због чега се применом чл. 5, чл. 37,чл. 42, чл. 51, чл. 139 став1 тачка 43 

 

КАЖЊАВА 

 

РК „Младост 1949“ из Зајечара, новчаном казном у износу од 5.000,00 

динара коју је обавезан платити на текући рачун Лиге, 330-0000026000862-

53 , у року од 8 дана, рачунајући од дана објаве овог решења.  

Казна се неће реализовати уколико РК „Младост 1949“ трошкове исплати 

до 20.04.2017. године о чему је дужан да извести седиште лиге. 

 
Поука о правном леку:  

Против овог решења се може изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а 

путем првостепеног органа, у року од 8 (осам) дана, рачунајући од дана 

достављања, уз уплату таксе од 24.000,00  

 

 

СВИМ КЛУБОВИМА, ИГРАЧИМА, РУКОМЕТНИМ РАДНИЦИМА, 

СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА СВЕ НАЈБОЉЕ ПОВОДОМ 

ПРЕДСТОЈЕЋИХ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА. 

 

Подсећам Вас да екипе домаћини наредног кола, термине одигравања 

утакмице јаве најкасније до уторка 18.04.2017.године до 12 часова. 

 

 

 

                               Директор 

               Зоран Влатковић 

                                                                                                                         

 


