
 
Број: 09-11/21 
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 службеној дужности, а у 
вези недостављања видео записа са утакмице 7. кола ПРЛ Исток за жене, РК Ртањ – РК 
Немањић, која је одиграна у Бољевцу 14.11.2021 године, у складу са одредбама чл.68 ст.2, 
чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, дана 03.12.2021. године, донео је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. РК Ртањ из Бољевца 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што није: 
 
по захтеву Првостепеног органа, доставио видео запис са утакмице 7. кола ПРЛ Исток за 
жене, РК Ртањ – РК Немањић, која је одиграна у Бољевцу 14.11.2021 године, чиме је 
извршио дисциплински прекршај из чл. 149 ст. 1 Дисциплинског правилника РСС, због чега 
се, применом одредби чл. 37, 38, 39, 51 и 149 ст. 1 Дисциплинског правилника РСС, 
 

К А Ж Њ А В А 
 
новчаном казном у износу од 20.000,00 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 
 
Првостепени орган за спровођење такмичења је по службеној дужности, дана 19.11.2021, 
доставио захтев РК Ртњу из Бољевца, за доставу, у року од 3 дана од дана пријема захтева, 
видео записа са утакмице 7. кола ПРЛ Исток за жене, РК Ртањ – РК Немањић, која је 
одиграна у Бољевцу 14.11.2021 године. 
 
У скраћеном поступку сам утврдио следеће чињенично стање: 
 
РК Ртањ из Бољевца није доставио видео запис са утакмице 7. ПРЛ Исток за жене, РК Ртањ – 
РК Немањић, која је одиграна у Бољевцу 14.11.2021 године, чиме је извршио дисциплински 
прекршај из чл. 149 ст. 1 Дисциплинског правилника РСС, а у складу са чл. 30 Правилника о 
организацији и одигравању утакмица РСС и објаве у Службеним саопштењима у коме се 
наводи да клубови имају обавезу снимања утакмице и на захтев Директора лиге исти морају 
доставити, у супротном биће покренут дисциплински поступак против клуба који не достави 
снимак.  
 
Због наведеног се у описаним радњама клуба садрже сва обележја дисциплинског прекршаја 
из чл.149 ст.1 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.149 ст.1 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, 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. 
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