
 
Број: 06-14/22 

Датум: 04.11.2022 
 
 
Директор ПРЛ ИСТОК, Небојша Вељковић, поступајући као првостепени дисциплински орган 

у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, по службеној дужности, а у 
вези пропуста у раду делегата на утакмици 6. кола ПРЛ ИСТОК за жене која је одиграна 
дана 30.10.2022 године у Бору између екипа ЖОРК „Бор  Zijin Copper 2“ из Бора и ЖРК 

„Ђердап“ из Кладова, у складу са одредбама чл.184 Дисциплинског правилника РСС, дана 
04.11.2022. године, донео је : 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 ПРОТИВ :  

1. Делегата Жељка Здравковића, лиценца број 22994051 
 
ШТО ЈЕ:  

 
На утакмици 6. кола ПРЛ ИСТОК за жене која је одиграна дана 30.10.2022 године у Бору 
између екипа ЖОРК „Бор Zijin Copper 2“ из Бора и ЖРК „Ђердап“ из Кладова, поступио 

противно Упутству о вршењу дужности службених лица УО РСС број 569-3/5 од дана 
14.08.2019 (Обавезе делгата у току утакмице, тачка 3, Обавезе делегата по завршетку 
утакмице, тачка 1), 

чиме је извршила дисциплински прекршај из чл.186 Дисциплинског правилника РСС. 
Ради утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се:  

 прибавити писменa: Изјава - одбрана пријављеног  
 извести и други потребни докази.  
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Након увида у достављену документацију са утакмице ЖОРК „Бор Zijin Copper 2“ из Бора и 
ЖРК „Ђердап“ из Кладова, и личног запажања са утакмице, није поступио у складу са 

упутством о вршењу дужности службених лица – обавезе делегата у току утакмице и није 
захтевао од записничара утакмице да упише дисквалификацију играчици гостујуће екипе 
када су судије показале црвени и плави картон, него је заокружио треће искључење. 

Затим је доставио извештај који није био исправно попуњен, без уписаног резултата, без 
уписане најбоље играчице, без објашњења о црвеном и плавом картону.  
 
Ради утврђења чињеничног стања у току Дисциплинског поступка ће се остали потребни 

докази и да се од пријављеног затражи писмена одбрана, а све у смислу чл.90 и чл.91 
Дисциплинског правилника РСС. 
 

 
 
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.  

 

У прилогу се доставља :  

 Дисциплинска пријава  

 Образац за давање писмене Изјаве-одбране  
 

Доставити :  

 Пријављеном  
 
 

 

ДИРЕКТОР 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 

 

Небојша Вељковић 

 


