
                                                   
                         

 
 

 
 
 
 

 

   РУКПМЕТНИ САВЕЗ РАСИНСКПГ OКРУГА 
ДРУГА ЛИГА КППАПНИК 

                                                       Адреса /Adress                                 Расинских Бпмбаша 3 / 15 , Крушевац 
                                                                        Текући рачун /Bank account         165 – 25357 -22              
                       /e-mail  /                                              dunjicp@sbb.rs        dekiaki@gmail.com                                              
                                                                       Веб сајт / presentation /                  www.rsrasinski.weebly.com 
 Телефпн / phone number               037 / 492 916 ; 064 359 88 26 ; 064 163 34 52 
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ДРЛ ЗАПАД 
КППАПНИК 

ИЗНПС ТАКСИ ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА 

СУДИЈЕ КПНТРПЛПРИ ДЕЛЕГАТИ 
ЗАП. – МЕР. 

ВРЕМЕНА 
МУШКАРЦИ 3.500,00 3.500,00 2.500,00 350,00 

ПУТНИ 
ТРПШКПВИ 

КПЈИ СЕ МПГУ 
НАПЛАТИТИ 

10 литара гприва на 100 км (наплаћује судијски пар, а укпликп делегат или кпнтрплпр  
нису из истпг места или места кпје је судијама ''прплазнп''  имају правп такпђе  
наплатити кпришћеое сппственпг аутпмпбила)  

Аутобус 

или Брзи воз први разред  
 
 
 

 
НАППМЕНА  
   
                У случају да се утакмица не пдигра , службена лица наплаћују путне трпшкпве пп трпшкпвнику и једну                 
(2.000,00 РСД ) , или ппла (1.000,00 РСД ) дневнице у зависнпсти пд времена прпведенпг на путу. 
                Делегати – кпнтрплпри су дужни да неппсреднп пп завршетку  утакмице јаве резултат Директпру лиге 
путем СМС ппруке на телефпн  064 / 35 98 826 , пднпснп да ппзпву на телефпн укпликп је билп прпблема , а 
првпг раднпг дана преппрученпм ппштпм , ппшаљу записник са утакмице , прганизаципни тим , састав екипа  и 
извештај  делегата на адресу  :  Петар Дуоић , Расинских бпмбаша 3 / 15 , 37000 Крушевац. 
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ДРУГА ЛИГА КППАПНИК 
Бр. 

утакмице Домаћин Гост Време 

029 НПВИ ПАЗАР 2 БЕЛИ АНЂЕП ПДЛПЖЕНП 

030 УЖИЦЕ СЛПГА КВ 2 Недеља 14:00 

031 МПКРА ГПРА 2 КРУШЕВАЦ ПДЛПЖЕНП 

032 АРИЉЕ РАДНИЧКИ 1964 2 Недеља 19:00 



                                                   
                         

 
 

 
 
 
 

СЛУЖБЕНА САППШТЕОА 10 
 

ДРЛ КППАПНИК , КРУШЕВАЦ 28.03.2019. 

1. Запстала утакмица 07.кпла РК „ Слпга Кв 2“ – РК „ Мпкра Гпра 2“ региструје се службеним резултатпм 10:0 
у кприст екипе РК“Мпкра Гпра 2“ 

 
Ппука п правнпм леку :  Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба Кпмисији за жалбе РСС , а путем 
првпстепенпг пргана , у рпку пд 8 ( псам ) дана , рачунајући пд дана пбјављиваоа у Билтену , уз уплату 
таксе пд 24.000,00 динара на рачун РСС брпј 355 – 1029224 – 63. 
 

2. Резултате ппсле завршетка утакмице делегати-кпнтрплпри су пбавезни ппслати путем СМС ппруке на 
следећи брпј телефпна: 064 / 359 88 26 
 Ппрука треба да буде у фпрми: дпмаћин-гпст-пплувреме дпмаћин-пплувреме гпст-крај дпмаћин-крај 
гпст 

3. Пп завршетку утакмице и слаоу СМС ппруке, делегат-кпнтрплпр је пбавезан да се јави Директпру и 
Ппмпћнику за судијска питаоа и украткп их пбавести п утакмици  
Директпр:                064 / 359 88 26  
Ппмпћник:               066 315 467 
 

4. ЗАПИСНИК са пдигране утакмице ппшаљу на имеил адресу dunjicp@mts.rs ,  укпликп тп не учине ппвлаче 
дисциплинску пдгпвпрнпст. 

5. Извештај делегат и записник са утакмице ппслати ппмпћнику за судијска питаоа на мејл 
milekolak@gmail.com  

6. Уппзправају се клубпви да се стриктнп придржавају Прпппзиција такмичеоа и упутства п прганизацији 
утакмица.  

7. ДРЛ КППАПНИК 
Брпј 11-01 / 19 
27.03.2019. 
Крушевац 

 

Директпр ДРЛ „ Кппапник“ Петар Дуоић ,ппступајући на пснпву пдредби члана 37 Правилника п 
рукпметним такмичеоима РСС и члана 14 Прпппзиција такмичеоа РСС у вези члана 59 ст.1 тачка 2 
Правилника п рукпметним такмичеоима РСС , а у складу са чланпм 32 став 1 Прпппзиција такмичеоа 
РСС  , а у ппступку ппвпдпм регистрације утакмице 07 кпла ДРЛ „ Кппапник“ између РК „ Мпкра Гпра 2“ 
из Зубинпг Пптпка и РК „ Слпга КВ 2“ из Краљева , дана 27.03.2019.гпдине дпнеп је  
 

РЕШЕОЕ 
 
Утакмица 07 кпла ДРЛ „ Кппапник“ кпја је требалп да се пдигра у Зубинпм Пптпку 24.03.2019. гпдине 
између РК „ мпкра Гпра 2“ – РК „ Слпга КВ 2“ , а кпја се није пдиграла збпг непправданпг изпстанка са 
исте РК „ Слпга КВ 2“ из Краљева региструје се службеним резултатпм 10:0 у кприст екипе РК „ Мпкра 
Гпра 2“ из Зубинпг Пптпка. 
 
 

Пбразлпжеое 
 
РК „ Слпга КВ 2“ из Краљева се дана 24.03.2019.гпдине пбратип Директпру лиге са писаним 
пбавештеоем да неће птпутпвати на утакмицу 07 кпла ДРЛ „ Кппапник“ , кпја је требалп да се пдигра у 
Зубинпм Пптпку дана 24.03.2019.гпдине са ппчеткпм у 17:30 часпва. 
Директпр је издап решеое п непдиграваоу предметне утакмице  и  пбавестип РК „ Мпкра Гпра 2“ из 
Зубинпг Пптпка да се иста неће пдиграти , какп се неби стварали нпви трпшкпви прганизације пве 
утакмице. 
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СЛУЖБЕНА САППШТЕОА 10 
 

ДРЛ КППАПНИК , КРУШЕВАЦ 28.03.2019. 

Из свега наведенпг прпизилази да РК „ Слпга КВ 2“ из Краљева непправданп није наступип на наведенпј 
утакмици , збпг чега је у смислу члана 59 став 1 тачка 2 Правилника п рукпметним такмичеоима РСС 
дпнета Пдлука кап у дисппзитиву пвпг решеоа. 
Ппука п правнпм леку : 
Прптив пвпг решеоа се мпже изјавити жалба , Кпмисији за жалбе РСС путем пвпг првпстепенпг пргана у 
рпку пд 8 ( псам ) дана рачунајући пд дана пбјаве на званичнпм сајту ДРЛ „ Кппапник“ и дпставпм 
електрпнским путем на мејл клуба из адресара. 
Ппднпсилац жалбе је пбавезан да уз жалбу ппднесе дпказ п уплати таксе у изнпсу пд 24.000,00 
динарана текући рачун РСС брпј 355-1029224-63.Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате 
прпписане таксе првпстепени прган ће жалбу пдбацити кап непснпвану. 
 

                                                                                             ДРЛ КППАПНИК 
                                                                                            Д И Р Е К Т П Р 

                                                                                             Петар Дуоић с.р. 
8. ДРЛ КППАПНИК 

Брпј 11-02 / 19 
27.03.2019. 
Крушевац 

 
Директпр ДРЛ „Кппапник “ Петар Дуоић , ппступајући кап првпстепени дисциплински прган , у смислу 
пдредбе члана 75 ст 1  ДП РСС , пп службенпј дужнпсти у скраћенпм дисциплинскпм ппступку прптив РК 
„ Слпга КВ 2“ из Краљева  збпг дисциплинскпг прекршаја из члана 141 став 1 ДП РСС, а у складу са 
пдредбама члана 68 став 2 , члана 134 и члана 135 Дисциплинскпг правилника РСС дана 
27.03.2019.гпдине дпнеп је : 

 
РЕШЕОЕ 

 
1. Рукпметни клуб „Слпга КВ 2“ из Краљева  

 
 

ПДГПВПРАН ЈЕ 
 

ШТП НИЈЕ  
  

Наступип на утакмици 07 кпла ДРЛ „ Кппапник“, а кпја је требалп да се пдигра у Зубинпм Пптпку 
24.03.2019.гпдине између РК „ Мпкра Гпра 2“ из Зубинпг Пптпка и РК „ Слпга КВ 2“ из Краљева ,  а кпја 
се није пдиграла збпг непправданпг изпстанка са исте екипе РК „ Слпга КВ 2“. 

 
Чиме је РК „ Слпга КВ 2“ из Краљева извршип дисциплински прекршај из члана 141 став 1 
Дисциплинскпг правилника РСС. 

  
Па се у складу са чланпм 37 , 38 , 39 , 51 и 52 став 1  Дисциплинскпг правилника РСС , 

 
КАЖОАВА 

 
На нпвчану казну у изнпсу пд 20.000,00 динара , 

 
Кпју је дужан да уплати у рпку пд 8 ( псам ) дана , рачунајући пд дана правпснажнпсти пвпг решеоа на 
текући рачун РС ЦС брпј 105 – 3561 - 16  
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ДРЛ КППАПНИК , КРУШЕВАЦ 28.03.2019. 

Пбразлпжеое 
 
 

РК „ Слпга КВ 2“ из Краљева се дана 19.03.2019.гпдине пбратип Директпру лиге путем мејла писаним 
пбавештеоем да ће путпвати на ппменуту утакмицу у Зубин Пптпк ,искључивп уз писану преппруку 
Директпра лиге заједнп са пптребним инструкцијама за пдлазак на исту у писанпј фпрми. 
Дана 20.03.2019.гпдине ја , кап Директпр лиге ппслап сам мејлпм дппис РК „ Слпга КВ 2“ из Краљева , у 
кпме сам их пбавестип да су пд фебруара па све дп дана пдиграваоа предметне утакмице у Зубинпм 
Пптпку гпстпвале екипе РК „ Шампт 65“ из Аранђелпвца , РК „ Рудар“ из Кпстплца, РК „ Црвена Звезда“ 
из Бепграда и РК „ Спартак“ из Субптице и да није билп никаквпг прпблема какп на путу дп Зубинпг 
Пптпка , такп ни на административнпм прелазу.Такпђе сам им преппручип да се чују са екиппм 
дпмаћина РК „ Мпкра Гпра 2“ , кпја ће их ближе уппзнати п начину преласка административне границе. 
Дана 24.03.2019.гпдине РК „Слпга КВ 2“ је пбавестила Директпра писаним путем да неће птпутпвати на 
пву утакмицу , на пснпву чега сам дпнеп решеое да се ппменута утакмица неће играти , јер је на пвај 
начин утакмица предата пд стране РК“Слпга КВ 2“ из Краљева.Дана 26.03.2019.гпдине рукпметни 
радник РК“Слпга КВ 2“ из Краљева Кпстић Владан пбавештава Директпра лиге да 24.03.2019.гпдине , 
навпднп није дпзвпљен прелазак на административнпм прелазу пдбпјкашкпм кплективу „Букпвица“ из 
Иваоице и ПК“Рибница“ из Краљева.Насупрпт пвпј инфпрмацији пд представника РК“Мпкра Гпра“ 
дпбип сам инфпрмацију да су дана 23.03.2019.гпдине у Зубинпм Пптпку гпстпвале кпшаркашке екипе 
Слпге и Металца из Краљева , кап и пдбпјкашице из Бајине Баште. 
Из напред наведенпг следи да ја кап такмичарски прган неби мпгап никакве гаранције и упутства да 
дам билп кпјпј екипи за прелазак административне линије , јер у тпм дпмену немам никакве 
ингеренције. 
Мпрам да истакнем чиоеницу да је сваки клуб дпбрпвпљнп приступип такмичеоу у пвпј лиги и сваки 
клуб је знап састав лиге пре сампг ппчетка првенства.Дп сада су све утакмице у Зубинпм Пптпку игране , 
јединп тп није учинила екипа РК „ Слпга КВ 2“ из Краљева. 
Збпг наведенпг се у пписаним радоама садрже сва пбележја дисциплинскпг прекршаја из члана 141 
став 1 Дисциплинскпг правилника РСС , збпг чега је прпглашен пдгпвпрним и кажоен кап у дисппзитиву 
пвпг решеоа. 
Приликпм пдлучиваоа п врсти и висини дисциплинске санкције впдип сам рачуна п пдредбама члана 
чл.37 , чл.38 , чл. 39 , чл.51 , чл.51 ст.2 и члана 139 ст.1 тачка 50  Дисциплинскпг правилника РСС, а при 
пдмераваоу казне имап сам у виду висину запрећене казне и тежину извршенпг прекршаја , 
сматрајући да има места да се изрекне умаоена казна блажа пд минималнп прпписане , пбзирпм на 
наведене пкплнпсти , кап и да сам чин непдиграваоа исте није прпузрпкпвап теже ппследице у 
такмичеоу. 
Казна изречена кап у дисппзитиву пвпг решеоа је изречена са увереоем да ће иста ппправнп делпвати 
на кажоени клуб и уједнп имати васпитни утицај на друге клубпве. 
Ппука п правнпм леку : 
Прптив пвпг решеоа се мпже изјавити жалба , Кпмисији за жалбе РСС путем пвпг првпстепенпг пргана у 
рпку пд 8 ( псам ) дана рачунајући пд дана пбјаве на званичнпм сајту ДРЛ „ Кппапник“ и дпставпм 
електрпнским путем на мејл клуба из адресара. 
Ппднпсилац жалбе је пбавезан да уз жалбу ппднесе дпказ п уплати таксе у изнпсу пд 24.000,00 
динарана текући рачун РСС брпј 355-1029224-63. Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате 
прпписане таксе првпстепени прган ће жалбу пдбацити кап непснпвану. 
 

ДРЛ КППАПНИК 
Д И Р Е К Т П Р 

  Петар Дуоић с.р. 
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ДРЛ КППАПНИК , КРУШЕВАЦ 28.03.2019. 

 
 
    ПУТЕМ СЛУЖБЕНПГ БИЛТЕНА КПЈИ СЕ ИЗДАЈЕ НАКПН СВАКПГ ПДИГРАНПГ КПЛА  ( када се игра 
ванреднп кплп – накпн два пдиграна кпла ) , КЛУБПВИ ЋЕ БИТИ УРЕДНП ИНФПРМИСАНИ.СЛУЖБЕНА 
РЕШЕОА У БИЛТЕНУ ИМАЈУ  СЛУЖБЕНИ и ЗВАНИЧНИ  КАРАКТЕР И ЗАМЕОУЈУ ППСЕБНП ПИСАНА 
РЕШЕОА И ПДЛУКЕ.  

 
ДРЛ КППАПНИК 

                                                                                                                                                                                           Д И Р Е К Т П Р 
Петар Дуоић с.р. 
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