
 
Број: 07-08/22 

Датум: 10.11.2022 

 

Директор ПРЛ Исток, Небојша Вељковић, поступајући као првостепени дисциплински орган у 
смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, те чл. 6. ст. 1. алинеја 9. Одлуке 

о обављању функције Директора лиге, а на основу Пријаве за покретање дисциплинског 
поступка судије Јована Цветковића, у скраћеном дисциплинском поступку против РК „Зајечар 
1949“ из Зајечара, због дисциплинског прекршаја из чл. 139 ст41. ДП РСС, у складу са 
одредбом чл.68 ст.1, чл.134 и чл.135 Дисциплинског правилника РСС дана 10.11.2022 године, 

донео је : 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РК „Зајечар 1949“ из Зајечара 

 

О Д Г О В О Р А Н Ј Е 
 

ШТО ЈЕ : 

 

на утакмици 7. кола ПРЛ Исток за мушкарце која је одиграна дана 05.11.2022 године у 

Житорађи између екипа РК „Житорађа“ из Житорађе и РК „Зајечар 1949“ из Зајечара, играч 
Сандуловић Немања, због псовања противничког играча, дисвкалификован са пријавом, по 
Правилу игре 8.10А, чиме је РК „Зајечар 1949“ из Зајечара, извршио дисциплински прекршај 

из чл. 139 ст.1 тач.45. Дисциплинског правилника РСС, па се у складу са чл.37, 38, 39, 40 и 51 
Дисциплинског правилника РСС, 

 

К А Ж Њ А В А 

 
на новчану казну у износу од 25.000,00 динара, 

 

коју је дужан уплатити у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана правоснажности овог 
решења, на текући рачун ПРЛ ИСТОК број 105-3561-16. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Према Дисциплинској пријави рукометног судије Јована Цветковића са утакмице 7. кола ПРЛ 
Исток за мушкарце која је одиграна дана 05.11.2022 године у Житорађи између екипа РК 
„Житорађа“ из Житорађе и РК „Зајечар 1949“ из Зајечара, именовани је псовао противничког 

играча што је био разлог подношења пријаве по правилу 8.10А. 
 
Обзиром да се ради о дисциплинском прекршају који је прописан чл.139 ДП РСС, спровео 
сам скраћени дисциплински поступак у смислу чл.134 ДП РСС. 

 
Поступак сам спровео и ово решење донео без одржавања расправе и без претходног 
саслушања пријављеног, јер прикупљени докази у довољној мери указују на постојање 

наведеног дисциплинског прекршаја. 



У току поступка сам извршио увид у наведену Пријаву за покретање дисциплинског  
поступка , Извештај делегата,  очитао Записник, па сам на основу тих доказа утврдио 
следеће чињенично стање: 

 

За време утакмице 7 кола ПРЛ Исток за мушкарце која је одиграна дана 05.11.2022 у Житорађи 
између екипа РК „Житорађа“ из Житорађе и РК „Зајечар 1949“ из Зајечара, играч Маљевић 

Веселин, због псовања противничког играча, дисвкалификован је са пријавом, по Правилу 
игре 8.10А. 

 
Наведене доказе сам ценио и прихватио у целости сматрајући да нема основа да се посумња 
у тачност истих. 

 

Из свега наведеног јасно произилази да је играч РК „Зајечар 1949“ из Зајечара, Сандуловић 
Немања, због псовања противничког играча, дисвкалификован је са пријавом, по Правилу 

игре 8.10А. 

 

Због наведеног се у описаним радњама клуба садрже сва обележја дисциплинског прекршаја 
из чл. 139 ст.1 тач.41. Дисциплинског правилника РСС, због чега је проглашен одговорним и 
кажњен као у диспозитиву овог решења. 

 
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције водио сам рачуна о одредбама 

чл.37, чл.38, чл.39, чл.51, и чл.139 ст.1 тач.41 Дисциплинског правилника РСС, а при 
одмеравању казне имао сам у виду висину запрећене казне и тежину извршеног прекршаја. 

 

Казна изречена као у диспозитиву овог решења је изречена са уверењем да ће иста поправно 

деловати на кажњени клуб и уједно имати и васпитни утицај на друге клубове. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог 
првостепеног органа, а у року од 3 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. 325-9500600047582-88 

Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће 
жалбу одбацити као недозвољену. 

 
Доставити: 
1. РК „Зајечар 1949“ (Зајечар) 

 
 

ДИРЕКТОР 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 

 
Небојша Вељковић 
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