
 
Број: 08-02/22 
Датум: 17.11.2022 год. 
 
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, по спроведеном дисциплинском поступку 
против играча Маљевић Веселина, због дисциплинског прекршаја из члана 164 ДП РСС, дана 
17.11.2022 године, донео је :  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Играч Маљевић  Веселин (РК Житорађа), лиценца број 22120912 

 
О Д Г О В О Р А Н  Ј Е 

 
Што је: 
 
У 60. минуту утакмице 07. 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, због ударања противничког играча обема рукама, дисвкалификован са пријавом, 
по Правилу игре 8.6Б, чиме је извршио дисциплински прекршај из чл. 164 Дисциплинског 
правилника РСС, па се у складу са чл.42, чл.43 и чл.51 Дисциплинског правилника РСС 
 

К А Ж Њ А В А 
 

Забраном наступања на 1 (једној) првенственој утакмици. 
 

Играч има право наступа на утакмици 9. кола.  
 

Према:  
 

Маљевић Веселину (РК „Житорађа“), лиценца број 22120912 
 

Укида се суспензија 
 
која му је била одређена решењем Директора ПРЛ ИСТОК број 07-07/22 од 10.11.2022. 
године. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Судија предметне утакмице Цветковић Јован је дана 05.11.2022. године поднео 
дисциплинску пријаву против горе наведеног играча, због наведеног дисциплинског 
прекршаја.  
 

Имајући у виду наведено, покренуо сам дисциплински поступак против пријављеног играча 
због наведеног дисциплинског прекршаја, а на основу чл.68 ст.1, чл.86 ст.1 ДП РСС.  
 

Пријављени Маљевић Веселин је доставио писану изјаву у којој је навео да је након што га 
је играч Сандуловић Немања псовао, у афекту тако реаговао. 
 
У смислу чл.91 ДП РСС сам прибавио и друге доказе и то изјаве рукометног судије Петровић 
Луке и делегата Станковић Валентине, па сам без одржавања расправе, сматрајући да иста 



није неопходна ради разјашњења стања ствари, а у смислу чл.92 ст.1 ДП РСС, утврдио 
следеће чињенично стање:  
 
У 60. минуту утакмице 07. 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 Маљевић Веселин је због ударања противничког играча обема рукама, 
дисвкалификован са пријавом, по Правилу игре 8.6Б. 
 
Горе наведено чињенично стање сам утврдио на основу свих изведених доказа, које сам 
ценио сваки појединачно, а такође и у међусобном контексту.  
 

Изјаве рукометних судија Цветковић Јована и Петровић Луке и делегата Станковић 
Валентине ценио како појединачно тако и у узајамном контексту и исте сам прихватио јер су 
међусобно сагласне и може им се поклонити пуно поверење.  
 

Наиме, из изјава судија као и делегата, јасно произилази да је пријављени начинио 
прекршај на начин описан у изреци решења.  
 

Због наведеног се у описаној радњи пријављеног играча стичу сва обележја дисциплинског 
прекршаја из члана 164 ДП РСС, јер је чињеница да је пријављени начинио прекршај на 
начин описан у изреци решења, због чега је и проглашен одговорним за наведени 
дисциплински прекршај.  
 

Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције за олакшавајуће околности 
сам узео да именовани до сада није кажњаван, док сам за отежавајућу околност изнашао 
значај целокупне ситуације у којој се десио описани дисциплински прекршај, због чега сам 
сматрао да је оправдано да се пријављеном Маљевић Веселину, изрекне казна забране 
наступања на једној првенственој утакмици, уз очекивање да је иста адекватна тежини 
дисциплинског прекршаја и да ће с тога бити подобна ради постизања сврхе кажњавања, тј. 
да ће иста поправно деловати на кажњеног и уједно имати и васпитни утицај на друге.  
 

Истовремено сам према играчу Маљевић Веселину, одредио да се укида суспензија која му је 
била одређена решењем Директора ПРЛ ИСТОК број 07-07/22 од 10.11.2022 године, а ово из 
разлога што му изречена забрана наступа, по овом решењу, није дужа од времена које је 
протекло под суспензијом, обзиром да већ није наступио на утакмици 8. кола ПРЛ ИСТОК за 
мушкарце, а све у смислу одредбе чл.9 ст.3 тач.5 Дисциплинског правилника РСС 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења, у делу где је одлучено о дисциплинској одговорности пријављеног, 
може се, сходно члану 100. ст.1 ДП РСС, изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, путем овог 
првостепеног органа, а у року од 8 (осам) 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. 325-9500600047582-88 
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће 
жалбу одбацити као недозвољену. 
 

 
ДИРЕКТОР 

ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 
 

Небојша Вељковић 
 

Доставити:  
1. РК „Житорађа“ (Житорађа) 
2. Играчу Маљевић Веселину (преко клуба) 


