
 
Број: 09-04/21 
Датум: 03.12.2021 год. 
 
Директор ПРЛ ИСТОК, Небојша Вељковић, поступајући као првостепени дисциплински орган 
у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, по спроведеном дисциплинском 
поступку против делегата-контролора Сергеја Ковачевића из Лесковца, због дисциплинског 
прекршаја из члана 184 ДП РСС, дана 03.12.2021 године, донео је:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Делегат-контролор Сергеј Ковачевић из Лесковца, лиценца број 21123001 

 
О Д Г О В О Р А Н  Ј Е 

 
Што није: 
Поступио сходно Одлуци о висини и начину исплате трошкова службених лица УО РСС број 
597-2/2 од дана 02.08.2021 и на утакмици 05. кола ПРЛ ИСТОК за жене која је одиграна дана 
31.10.2021. године у Бору између екипа ЖЈРК Бор РТБ 2 из Бора и ЖРК Рудар из Костолца, 
наплатио путне трошкове више од прописаног износа за припадајућу километражу, 
чиме је извршио дисциплински прекршај из чл. 184 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 вршења функције делегата-контролора у трајању од 2 (два) месеца. 
 

Налаже се делегату-контролору Сергеју Ковачевићу да вишак наплаћених а 
неоправданих трошкова у износу од 1.335,60 (хиљадутристотинетридесетпет 
60/100) динара уплати у року од 3 дана од правоснажности решења на рачун 
ЖЈРК Бор РТБ 840-14502763-25 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

ЖЈРК Бор РТБ из Бора, дана 04.11.2021. године обратио се дописом директору ПРЛ Исток са 
захтевом за појашњење око наплаћивања путних трошкова службених лица за наше 
првенствене одигране утакмице. 
 
Имајући у виду наведено, покренуо сам дисциплински поступак против пријављеног 
делегата-контролора због наведеног дисциплинског прекршаја, а на основу чл.68 ст.1, чл.86 
ст.1 ДП РСС.  
 
Судија предметне утакмице Марко Митић је 28.10.2021. године у 17:18 часова са мејл адресе 
markomitic997@gmail.com доставио клубу домаћину спецификацију трошкова за релацију 
Лесковац-Бор-Лесковац у којој не наведено да поред такси службених лица, путни трошкови 
код делегата-контролора износе 7500,00 динара. 
 
Истог дана, 28.10.2021. године у 18:45, је са званичног мејла ЖЈРК Бор из Бора 
(zjrkbor@gmail.com) послат одговор па пристигли мејл са адресе markomitic997@gmail.com у 
коме су обавештени да ће трошкове службених лица исплатити 29.10.2021. године и 
затражено да путне трошкове оправдају преко путног налога и приложе исечке са плаћене 
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путарине као и готовински рачун за гориво који гласи на ЖЈРК Бор РТБ, улица Цара Душана 
8, 19210 Бор, ПИБ 104968419, а који је узет на тачну количину горива која следује за 
пређену километражу. 
 
Делегат-контролор је приликом правдања путних трошкова приложио исечак са плаћене 
путарине на релацији Лесковац центар – Ниш Малча број 16303-036237 од 31.10.2021. у 
08:43:11 у износу од 210,00 динара. За наплаћено гориво, именовани је приложио три 
фискална рачуна. Први издат 29.10.2021. у 06:51 на 8,71 литара по цени од 165,40 динара 
по литру на износ од 1.440,63 динара, други  издат 30.10.2021. у 19:36 на 11,6 литара по 
цени од 165,40 динара по литру на износ од 1.918,64 динара, и трећи издат 31.10.2021. у 
7:44 на 29,02 литара по цени од 165,40 динара по литру на износ од 4.799,91 динара. Ни 
један од приложених фискалних рачуна није имао готовински рачун који гласи на ЖЈРК Бор 
РТБ како је тражио клуб домаћин у мејлу послатом 28.11.2021. У путном налогу који је 
предао домаћој екипи није уписао износ путарине него је навео километражу од 460км на 
релацији Лесковац-Бор-Лесковац. 
 
Пријављени делегат-контролор у својој изјави навео је:  
“Specifikacija putnih troškova 

40 litara ×174 =7 000 din 
Putarine 2×250 =500 din 
Ukupno naplaćeno 7 500 din” 

 
У смислу чл.91 ДП РСС сам прибавио и друге доказе и то послату спецификацију трошкова 
од стране рукометног судије Марка Миљковића, одговор клуба на достављену 
спецификацију у коме је објашњено на који начин је потребно оправдати путне трошкове, 
скениране: рачуне за гориво, исечак са плаћене путарине на релацији Лесковац центар – 
Ниш Малча, путни налог попуњен и потписан од стране делегата-контролора, признанице 
службених лица, потписане уговоре о вршењу послова спољних сарадника у спортским 
организацијама, налог за пренос са датумом када је извршена уплата такси и трошкова 
службеним лицима, 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:  
 
Делегат-контролор Сергеј Ковачевић је противно Одлуци о висини и начину исплате 
трошкова службених лица УО РСС број 597-2/2 од дана 02.08.2021 и на утакмици 05. кола 
ПРЛ ИСТОК за жене која је одиграна дана 31.10.2021. године у Бору између екипа ЖЈРК Бор 
РТБ 2 из Бора и ЖРК Рудар из Костолца, у путом налогу обрачунао већу километражу за 
наплату путних трошкова тако што је на релацији Лесковац-Бор, преко градова Сврљига, 
Књажевца и Зајечара, уместо 180км у једном правцу, у путном налогу приказао 230км, 
ондосно стварну километражу увећао за 27,8%. Исту километражу од 230км уписао је у 
супротном смеру на релацији Бор-Лесковац. Исечак о плаћеној путарини у повратку није 
достављен клубу, тако да се не може тврдити да ли је у повратку ишао истим путем или 
алтернативним путем преко града Параћина. Именовани је приложио три фискална рачуна 
за правдање трошкова горива издата на бензинској станици у Лесковцу. Први рачун је издат 
29.10.2021. у 06:51 на 8,71 литара по цени од 165,40 динара по литру на износ од 1.440,63 
динара, други  рачун је издат 30.10.2021. у 19:36 на 11,6 литара по цени од 165,40 динара 
по литру на износ од 1.918,64 динара, и трећи рачун је издат 31.10.2021. у 7:44 на 29,02 
литара по цени од 165,40 динара по литру на износ од 4.799,91 динара. Ни један од 
приложених фискалних рачуна није имао готовински рачун који гласи на ЖЈРК Бор РТБ како 
је тражио клуб домаћин у мејлу послатом 28.11.2021. године а пре него што су издати 
приложени рачуни за правдање путних трошкова. Путарина на релацији Лесковац центар – 
Ниш Малча број 16303-036237 од 31.10.2021. у 08:43:11 у износу од 210,00 динара није 
приказана у путном налогу, тако да се приложени исечак за плаћену путарину не може 
користити за правдање дела путних трошкова.  
 
Горе наведено чињенично стање сам утврдио на основу документације достављене од 
стране ЖЈРК Бор РТБ.  



Наиме, из достављене документације, 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 184 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 нисам нашао олакшавајуће 
околности, док сам за отежавајућу околност изнашао значај целокупне ситуације у којој се 
десио описани дисциплински прекршај, да изјава достављена од стране пријављеног 
делгата-контролора садржи нетачне податке, и да није испоштовао упутства која је добио 
дан раније од ЖЈРК Бор РТБ око наплате путних трошкова, због чега сам сматрао да је 
оправдано да се пријављеном делегату-контролору Сергеју Ковачевићу, изрекне казна 
забрана вршења функције делегата-контролора у трајању од два месеца, 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.  
 

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. Делегату-контролору Сергеју Ковачевићу 


