Број: 17-14/2
Датум:25.10.2017. год.
Директор ПРЛ ЗАПАД, Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински орган у
смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС,након спроведеног дисциплинског
поступка против СРУ Победник, због дисциплинског прекршаја из чл. 139. став 1 тачка 32
Дисциплинског правилника РСС, дана 25.10.2017. године, донео је:
РЕШЕЊЕ
1. Рукометни клуб „ПОБЕДНИК“ из Пријепоља
Одговоран је што:
дана 21.10.2017 године у Пријепољу, за утакмицу 4. кола Прве рукометне лиге Запад за
мушкaрце, Победник – Трепча, није обезбедио присуство лиценцираног дежурног лекара,
чиме је:
Рукометни клуб Победник из Пријепоља извршио дисциплински прекршај из члана 139. став
1. тачка 32 Дисциплинског правилника РСС,
Па се у складу са чл. 37.,38.,39.,40. и 51 Дисциплинског правилника РСС,
КАЖЊАВА
Рукометни клуб Победник
(десетхиљдадинара)

из

Пријепоља

новчаном

казном

у

износу

од

10.000,00

Рукометни клуб Победник из Пријепоља дужан је да уплати новчану казну у року од 8 (осам)
дана од дана правоснажности овог решења, на текући рачун РС ЦС, 365-100121-15.

У случају да се наведена новчана казна не уплати у остављеном року, иста ће се
заменити за другу дисциплинску санкцију и то за дисциплинску санкцију одузимање
бодова тако што ће се за сваких започетих 10.000,00 динара новчане казне изрећи
одузимање по једног бода

Образложење
Директор Прве рукометне лиге Запад, Драган Симовић, у склaду са чл. 68.став 2
Дисциплинског правилник РСС, поводом Извештаја делегата Максовић Бојана, са
утакмице 4. кола ПРЛ Запад за мушкарце, Победник – Трепча, покренуо је дана
23.10.2017 године, дисциплински поступак против СРУ Победник због
дисциплинског прекршаја из чл. 139. став 1. тачка32. Дисциплинског правилника
РСС.

СРУ Победник из Пријепоља, достављено је Решење о покретању дисциплинског
поступка дана 23.10.2017. године, при чему је позван да у складу са одредбама чл. 71.
Дисциплинског правилника РСС, достави одбрану у писаној форми на обрасцу број
8, прописног Пропозицијама такмичења РСС, најкасније у року од 3 (три) дана од
дана пријема решења.
СРУ Победник из Пријепоља, доставио је одбрану у писаној форми на обрасцу број
8,прописноног Пропозицијама такмичења РСС дана 25.10.2017. године.
Делегат Максовић Бојан, у Извештају делегата са утакмице 04. кола Прве рукометне
лиге Запад за мушкарце, Победник – Трепча, навео је да је дужност дежурног лекара
на предметној утакмици обављао доктор Милован Милићевић, који нема уредно
издату лиценцу од стране Директора Лиге, за обављање дужности дежурног лекара.
РСУ Победник из Пријепоља, у писаној одбрани, навео је да је тачно да на поменутој
утакмици, из објективних разлога- болести, Доктор Јелена Јасика, лиценцирани
лекар овог клуба, није била присутна на предметној утакмици. Клуб даље наводи да
је за утакмицу обезбедио квалификованог лекара без лиценце и да је тиме обезбедио
да се утакмица несметано одигра уз поштовање Пропозиција такмичења.На крају
своје одбране РСУ Победник је навео да се клуб налази у тешкој финансијској
ситуацији, да се финансира преко пријатеља и заљубљеника у овај клуб, без помоћи
из буџета града, уз молбу за разумевање код доношења коначне одлуке о евентуалној
казни, те да ће ућинити напоре да до следће утакмице лиценцира још једног или два
лекара.
У току дисциплинског поступка Директор Лиге је извршио увид у записник и
Извештај делегата са предметне утакмице као и одбрану пријављеног, па је на основу
наведених доказа утврдио следеће чињенично стање:
РСУ Победник из Пријепоља, дана 21.10 2017 године у Пријепољу, за утакмицу
4.кола ПРЛ Запад за мушкрце, Победник – Трепча, није обезбедио присуство
лиценцираног дежурног лекара.
Директор Лиге је наведене доказе ценио и прихватио у целости, сматрајући да нема
основа да се посумња у тачност истих.Из свега наведеног јасно произилази да РСУ
Победник из Пријепоља није обезбедио присуство лиценцираног дежурног лекара за
утакмицу 4. кола ПРЛ Запад за мушкрце, Победник – Трепча, како је то предвиђено
чл. 3. став 1. тачка 18. Правилника о организацији и одигравању рукометне утакмице
На основу претходно наведеног, Директор Лиге је нашао да се у описаним радњама
клуба садрже сва обележја дисциплинског прекршаја из чл. 139. став 1. тачка 32
Дисциплинског правилника РСС, због чега је проглашен одговорним и кажњен као у
диспозитиву овог решења.
Приликом одлучивањa о врсти и висини дисциплинске санкције, Директор Лиге је
водио рачуна о одредбама чл.37.и 38. Дисциплинског правилника РСС, при чему је
као олакшавајућу околност узета чињеница да је лиценцирани лекар Др. Јелена
Јасика из оправданих разлог – због болести, није могла присуствовати на предметној
утакмици и да клуб на то није могао да утиче, те да је клуб обезбедио
квалификованог лекара и тако омогућио несметано одигравање утакмице, док
отежавајућих околности није било, па је клуб кажњен новчаном казном у износу од
10.000,00 (десетхиљададинара), сматрајући да је изречена казна адекватна и да ће

имати васпитни карактер и утицати на кажњеног да такву врсту прекршајаа поново
не почини.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог
првостепеног органа 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. 355-1029224-63.
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган
ће жалбу одбацити као недозвољену.
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