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СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 3
1.

Aдреса седишта лиге:
Рукометни савез Централне Србије
Првa рукометнa лигa „ЗАПАД“
34300 Аранђеловац, Цвијићева бр.1,

*
2. Сходно члану 34. Пропозиција такмичења, све одигране утакмице 03 кола – Мушкарци,
и 03. кола – жене, региструју се постигнутим резултатом.
*
3. Решење о покретању дисциплинског поступка против РК Бане из Рашке, због
неодигравања првенствене утакмице 03 кола мушкарци РК Трепча – РК Бане,саставни је
део овог Службеног саопштења и достављен је РК Бане из Рашке.
*
4. Решење о регистрацији неодигране утакмице 3. кола РК Трепча из Косовске Митровице
- РК Бане из Рашке службеним резултатом 10:0 у корист РК Трепча, саставни је део
овог Службеног саопштења и биће достављен РК Бане из Рашке.
*
5. Решење о кажњавању РК „Сјеница“ из Сјенице , због дисквалификације Џемаила
Душтинца, саставни је део овог Службеног саопштења и достављен је РК Сјеница
из Сјенице.
*
6. Решење о кажњавању РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање , због дисквалификације
Марић Борка, саставни је део овог Службеног саопштења и достављен је РК Гоч
Меркур из Врњачке Бање.
7.

8.

*
Решење о кажњавању играча Марић Борка, члана РК Гоч Меркур из Врњачке Бање,
саствни је део овог Службеног саопштења и достављен је кажњеном играчу преко
клуба ( РК Гоч Меркур)
*
Решење о кажњавању играча Лакић Николе, члана РК Гоч Меркур из Врњачке Бање,
саствни је део овог Службеног саопштења и достављен је кажњеном играчу преко
клуба ( РК Гоч Меркур)

*
9. Делегат (контролор) је дужан да обавести руководиоце екипа после одигране
утакмице уколико су постојали дисциплински прекршаји из члана 139. и 140.
Дисциплинског правилника РСС и да те прекршаје јасно и прецизно опише у
свом Извештају.
Поводом ове обавезе дужни сте да се упознате са свим детаљима
предвиђеним у члановима 139. и 140. Дисциплинског правилника РСС.
Резултате после завршетка утакмице делегати-контролори су обавезни послати путем СМС
поруке на следеће бројеве телефона: 064/852 21 80 и 064/882-72-14
Порука треба да буде у форми:
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домаћин-гост-полувреме домаћин-полувреме гост-крај домаћин-крај гост
По завршетку утакмице и слању СМС поруке, делегат-контролор је обавезан да се јави
Директору и Помоћнику за судијска питања и укратко га обавести о утакмици
Директор:
Помоћник:

064/852 21 80
065/361 51 20

Седишту Лиге препорученом пошиљком првог радног дана по одигравању утакмице,
доставља се: Оригинал записника, Пријава МУП-у (ако је има), Организациони тим,
спискови Састав екипе и евентуално допунски материјал.
Адреса за доставу:
ПРЛ „ЗАПАД“, Аранђеловац 34300, Цвијићева бр.1
Извештај делегата (образац број 11), скениран записник (може и слика са мобилног
телефона) и евентуално допунски материјал, достављају се електронском поштом седишту
Лиге (на адресу prlzapad@gmail.com) и помоћнику директора Лиге (на адресу
izv.kon.zapad@gmail.com), најкасније сутрадан по одигравању утакмице.
Делегати (не Контролори) су обавезни да исту документацију са утакмице (Извештај
делегата, скениран-сликан записник и евентуални допунски материјал), у истој поруци
доставе и на email: skdelegati@gmail.com
*
10. ИЗВОД ИЗ ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА – ЧЛАН 14
ДОМАЋИН УТАКМИЦЕ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 12:00 У УТОРАК,
ПИСАНИМ ПУТЕМ (Е-МАИЛ, ФАКС, ТЕЛЕГРАМ) ОБАВЕСТИ ГОСТУЈУЋУ ЕКИПУ И
ДИРЕКТОРА ЛИГЕ О ДАНУ И ДАТУМУ ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ, ВРЕМЕНУ
ПОЧЕТКА И БОЈИ ДРЕСОВА.
КЛУБ КОЈИ ИМА ДЕФИНИСАН ТЕРМИН ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦЕ, ОБЈАВЉЕН У
АДРЕСАРУ, ОСЛОБАЂА СЕ ОВЕ ОБАВЕЗЕ, ИЗУЗЕВ АКО ДОЛАЗИ ДО ПРОМЕНЕ
ТЕРМИНА.
У СЛУЧАЈУ ДА СЕ НЕ ПОСТУПИ ПО ОВОМ УПУТСТВУ, БИЋЕ ИЗРЕЧЕНЕ
ДИСЦИПЛИНСКЕ САНКЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ДИСЦИПЛИНСКИМ ПРАВИЛНИКОМ
РСС ( ЧЛ. 139 ТЧ. 14 ДИСЦИПЛИНСКОГ ПРАВИЛНИКА РСС – КЛУБ ИЗ ДРУГОГ
СТЕПЕНА – 7.500,00 ДИНАРА).
ДИРЕКТОР

ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ЗАПАД

Драган Симовић
Број: 17 - 13/2
Датум: 16.10.2017. год.
Директор ПРЛ ЗАПАД, Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински орган у
смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника Рукометног савеза Србије, по
службеној дужности, а на основу извештаја делегата-контролора Петра Вујојичића, у
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скраћеном дисциплинском поступку против РК „Сјеница“ из Сјенице, због дисциплинског
прекршаја из чл.139 ст.1 тач.45 ДП РСС, у складу са одредбама чл.68 ст.2, чл.134 и чл.135
Дисциплинског правилника РСС дана 16.10.2017. године, донео је :
РЕШЕЊЕ
1. Рукометни клуб „Сјеница“ из Сјенице
ОДГОВОРАН ЈЕ
ШТО ЈЕ :
на утакмици 3. кола ПРЛ ЗАПАД за мушкарце која је одиграна дана 15.10.2017. године у
Сјеници између екипа РК „Сјеница“ из Сјенице и РК „Победник“ из Пријепоља, играч РК
„Сјеница“ из Сјенице, ДУШТИНАЦ ЏЕМАИЛ, дисквалификован (са пријавом), по Правилу
игре 8.10 а,
чиме је РК „Сленица“ из Сјенице извршио дисциплински прекршај из чл. 139 ст.1 тач.45.
Дисциплинског правилника РСС,
па се у складу са чл.37, 38, 39, 40 и 51 Дисциплинског правилника РСС,
КАЖЊАВА
на новчану казну у износу од 15.000,00 динара,
коју је дужан уплатити у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана правоснажности овог
решења, на текући рачун ПРЛ ЗАПАД број 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
Делегат – контролор Вукојичић Петар је у свом Извештају са утакмице 3. кола ПРЛ ЗАПАД за
мушкарце која је одиграна 15.10.2017. године у Сјеници, навео да је наведени играч
дисквалификован (са пријавом), према Правилу игре 8.10 а.
Обзиром да се ради о дисциплинском прекршају који је прописан чл.139 ДП РСС, спровео
сам скраћени дисциплински поступак у смислу чл.134 ДП РСС.
Поступак сам спровео и ово решење донео без одржавања расправе и без претходног
саслушања пријављеног, јер прикупљени докази у довољној мери указују на постојање
наведеног дисциплинског прекршаја.
У току поступка сам извршио увид у наведени Извештај делегата и очитао Записник са
предметне утакмице, па сам на основу тих доказа утврдио следеће чињенично стање:
За време утакмице 3. кола ПРЛ ЗАПАД за мушкарце која је одиграна дана 15.10.2017. године
у Сјеници између екипа РК „Сјеница“ из Сјенице и РК „Победник“ из Пријепоља, у 27. минуту
утакмице, играч РК „Сјеница“ из Сјенице, ДУШТИНАЦ ЏЕМАИЛ после учињеног
дисциплинског прекршаја, те му је у складу са Правилима рукометне игре изречена
дисквалификација (са пријавом) према Правилу игре 8:10а
Наведене доказе сам ценио и прихватио у целости сматрајући да нема основа да се посумња
у тачност истих.
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Из свега наведеног јасно произилази да је играч РК „Сјеница“ из Сјенице, ДУШТИНАЦ
ЏЕМАИЛ дисквалификован (са пријавом) према Правилу игре 8:10а
Због наведеног се у описаним радњама клуба садрже сва обележја дисциплинског
прекршаја из чл. 139 ст.1 тач.45. 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.40, чл.51, и чл.139 ст.1 тач.45 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 се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог
првостепеног органа, а у року од 3 дана (чл.136 ДП РСС) 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.
ДИРЕКТОР
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ЗАПАД

Драган Симовић

Доставити:
1. Рукометном клубу СЈЕНИЦА (Сјеница)
Број: 17-14/3
Датум: 16.10.2017. год.

Директор ПРЛ ЗАПАД, Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински орган у
смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, по спроведеном дисциплинском
поступку против играчa РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање, Лакић Николе, по Пријави
делегата-контролора Дејана Новаковића због дисциплинског прекршаја из члана 163. ст.1
ДП РСС, дана 16.10.2017. године, донео је :
РЕШЕЊЕ
Играч НИКИЛА ЛАКИЋ (РК „Гоч Меркур“, Врњачке Бање), лиценца број 17150102
Што је:

ОДГОВОРАН ЈЕ

на утакмици 3. кола ПРЛ ЗАПАД за мушкарце која је одиграна дана 15.10.2017. године у
Крушевцу између екипа ОРК „Напредак“ из Крушевца и РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање,
играч РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање, ЛАКИЋ НИКОЛА, пријаављен од стране делегата –
контролора Дејана Новаковић по чл. 78 ДП РСС.
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чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.163 Дисциплинског правилника РСС, па се у
складу са чл.42, чл.43 и чл.51 Дисциплинског правилника РСС
КАЖЊАВА
Забраном наступања на 1 (једној) првенственој или Куп утакмици.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Судије предметне утакмице Немања Живић и Жељко Стаменић као и делегат-контролор
Дејан Новаковић су дана 15.10.2017. године поднели 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 Никола Лакић је доставио писану изјаву у којој је навео да незна због чега је
добио „опомену“ после утакмице.Даље истиче да је дошло до очигледне грешке, јер како је
навео он само померао свог играча од записничког стола, а да судијама и делегату није
ништа добациво, да би на крају без иједне речи отишао у свлачионицу.
У смислу чл.91 ДП РСС сам прибавио и друге доказе и то изјаве рукометних судија Немање
Живића и Жељка Стаменић и делегата-контролора Дејан Новаковића, 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:
На утакмици 3. кола ПРЛ ЗАПАД за мушкарце која је одиграна дана 15.10.2017. године у
Крушевцу између екипа ОРК „Напредак“ из Крушевца и РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање,
непосредно по завршетку утакмице, код записничког стола, играч РК „Гоч Меркур“ из
Врњачке Бање, Лакић Никола, је пришао записничком столу и делегату-контролору
упутутио погрдне речи па му је у складу са Правилима рукометне игре поднета
Дисциплинска Пријава по чл. 78 ДП РСС.
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 Немање Живића и Жељка Стаменића и делегата-контролора
Дејана Новаковића сам 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-контролора 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 163 ДП РСС, јер је чињеница да је пријављенi начиниo прекршај на
начин описан у изреци решења, због чега је и проглашен одговорном за наведени
дисциплински прекршај.
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције за олакшавајуће околности
сам узео да именовани признаје да је погрешио као и чињеницу да 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
Николи Лакићу изрекне казна забране наступања на једној првенственој утакмици, уз
очекивање да је иста адекватна тежини дисциплинског прекршаја и да ће с тога бити
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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, док у делу
где је одлучено о укидању суспензије жалба није дозвољена, у смислу чл.11. ст.7 ДП РСС.
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од
24.000,00 динара на текући рачун ПРЛ Запад број: 365 – 100121 - 15
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће
жалбу одбацити као недозвољену.
ДИРЕКТОР ПРЛ ЗАПАД

Драган Симовић

Доставити:
- Рукометном клубу Гоч Меркур (Врњчка Бања) и кажњеном играчу

Број: 17-14/1
Датум: 16.10.2017. год.
Директор ПРЛ ЗАПАД, Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински орган у
смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, по спроведеном дисциплинском
поступку против играчa РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање, Марић Борка, због
дисциплинског прекршаја из члана 163. ст.1 ДП РСС, дана 16.10.2017. године, донео је :
РЕШЕЊЕ
Играч БОРКО МАРИЋ (РК „Гоч Меркур“, Врњачке Бање), лиценца број 17150117
Што је:

ОДГОВОРАН ЈЕ

на утакмици 3. кола ПРЛ ЗАПАД за мушкарце која је одиграна дана 15.10.2017. године у
Крушевцу између екипа ОРК „Напредак“ из Крушевца и РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање,
играч РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање, МАРИЋ БОРКО, пријављен од стране делегатаконтролора Дејана Новаковића по чл. 78 ДП РСС.

чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.163 Дисциплинског правилника РСС,
па се у складу са чл.42, чл.43 и чл.51 Дисциплинског правилника РСС
КАЖЊАВА
Забраном наступања на 1 (једној) првенственој или Куп утакмици.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Судије предметне утакмице Немања Живић и Жељко Стаменић као и делегат-контролор
Дејан Новаковић су дана 15.10.2017. године поднели дисциплинску пријаву против горе
наведеног играча, због наведеног дисциплинског прекршаја.
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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 Борко Марић је доставио писану изјаву у којој је навео да је добио ударац у
главу и том приликом му је поломљен зуб.На крају утакмице је дошао да пита дали да
пријави поломљени зуб, као зашто то није санкционисано ос стране судије.На то ми је
судија одоворио да глумим.Даље наводи да жели д погледа снимак утакмице и види
очигледан фаул.Пошто га је делегат-контролор нешто питао, рекао му је да нема везе
више.На крају се извињава ако је нешто погрешио.
У смислу чл.91 ДП РСС сам прибавио и друге доказе и то изјаве рукометних судија Немање
Живића и Жељка Стаменић и делегата-контролора Дејан Новаковића, 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:
За време утакмице 3. кола ПРЛ ЗАПАД за мушкарце која је одиграна дана 15.10.2017. године
у Крушевцу између екипа ОРК „Напредак“ из Крушевца и РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање,
непосредно по завршетку утакмице, код записничког стола, играч РК „Гоч Меркур“ из
Врњачке Бање, МАРИЋ БОРКО, је пришао записничком столи и делегату-контролору и
судијама предметне утакмице и том приликом псовао исте и недолично се понашао те му је
у складу са Правилима рукометне игре поднета Дисциплинска пријава од стране делегатаконтролора Дејана Новковића по чл. 78. ДП РСС.
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 Немање Живића и Жељка Стаменића и делегата-контролора
Дејана Новаковића сам 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-контролора 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 163 ДП РСС, јер је чињеница да је пријављенi начиниo прекршај на
начин описан у изреци решења, због чега је и проглашен одговорном за наведени
дисциплински прекршај.
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције за олакшавајуће околности
сам узео да именовани признаје да је погрешио као и чињеницу да 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
Борку Марићу 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.
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, док у делу
где је одлучено о укидању суспензије жалба није дозвољена, у смислу чл.11. ст.7 ДП РСС.
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Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од
24.000,00 динара на текући рачун ПРЛ Запад број: 365 – 100121 - 15
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће
жалбу одбацити као недозвољену.

ДИРЕКТОР ПРЛ ЗАПАД

Драган Симовић
Доставити:
Рукометном клубу Гоч Меркур (Врњачка Бања) и кажњеном играчу
Број: 17 - 14/2
Датум: 16.10.2017. год.
Директор ПРЛ ЗАПАД, Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински орган у
смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника Рукометног савеза Србије, по
службеној дужности, а на основу Пријаве делегата-контролора Дејана Новаковића, у
скраћеном дисциплинском поступку против РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање, због
дисциплинског прекршаја из чл.139 ст.1 тач.45 ДП РСС, у складу са одредбама чл.68 ст.2,
чл.134 и чл.135 Дисциплинског правилника РСС дана 16.10.2017. године, донео је :
РЕШЕЊЕ
2. Рукометни клуб „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање
ОДГОВОРАН ЈЕ
ШТО ЈЕ :
на утакмици 3. кола ПРЛ ЗАПАД за мушкарце која је одиграна дана 15.10.2017. године у
Крушевцу између екипа ОРК „Напредак“ из Крушевца и РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање,
играч РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање, МАРИЋ БОРКО, пријављен од стране делегатаконтролора Новаковић Дејана по чл.78 ДП РСС,
чиме је РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање извршио дисциплински прекршај из чл. 139 ст.1
тач.45. Дисциплинског правилника РСС,
па се у складу са чл.37, 38, 39, 40 и 51 Дисциплинског правилника РСС,
КАЖЊАВА
на новчану казну у износу од 15.000,00 динара,
коју је дужан уплатити у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана правоснажности овог
решења, на текући рачун ПРЛ ЗАПАД број 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
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Делегат – контролор Дејан Новаковић је у свом Извештају са утакмице 3. кола ПРЛ ЗАПАД
за мушкарце која је одиграна 15.10.2017. године у Кршевцу, навео да је против наведеног
играча поднео Дисциплинску Пријаву на основу чл. 78 ДП РСС.
Обзиром да се ради о дисциплинском прекршају који је прописан чл.139 ДП РСС, спровео
сам скраћени дисциплински поступак у смислу чл.134 ДП РСС.
Поступак сам спровео и ово решење донео без одржавања расправе и без претходног
саслушања пријављеног, јер прикупљени докази у довољној мери указују на постојање
наведеног дисциплинског прекршаја.
У току поступка сам извршио увид у наведени Извештај делегата и очитао Записник са
предметне утакмице, па сам на основу тих доказа утврдио следеће чињенично стање:
За време утакмице 3. кола ПРЛ ЗАПАД за мушкарце која је одиграна дана 15.10.2017. године
у Крушевцу између екипа ОРК „Напредак“ из Крушевца и РК „Гоч Меркур“ из Врњчке Бање,
непосредно по завршетку предметне утакмице, играч РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање,
МАРИЋ БОРКО псовао и вређао судије и делегата-контролора предметне утакмице, којом, те
му је у складу са Правилима поднета Дисциплинска Пријава у складу са чл. 78
Дисциплинског правилника РСС.
Наведене доказе сам ценио и прихватио у целости сматрајући да нема основа да се посумња
у тачност истих.
Из свега наведеног јасно произилази да је играч РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање, МАРИЋ
БОРКО пријављен по чл. 78 Дисциплинског правилника РСС.
Због наведеног се у описаним радњама клуба садрже сва обележја дисциплинског
прекршаја из чл. 139 ст.1 тач.45. 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.40, чл.51, и чл.139 ст.1 тач.45 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 се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог
првостепеног органа, а у року од 3 дана (чл.136 ДП РСС) 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.

ДИРЕКТОР
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ЗАПАД

Доставити:
2. Рукометном клубу Гоч Меркур (Врњачка Бања)

Драган Симовић
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Број: 17-12/1
Датум: 16.10.2017. год.
Директор ПРЛ ЗАПАД, Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински орган у
смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, а у вези дисциплинског
прекршаја због неоправданог неодигравања првенствене утакмице 3. кола ПРЛ Запад за
мушкарце која је требала да се одигра дана 14.10.2017. године у Зубином Потоку између
екипа РК „Трепча“ из Косовске Митровице и РК „Бане“ из Рашке, у складу са одредбама
чл.68 ст.2 и чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, дана 16.10.2017. године,
донео је :
РЕШЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
ПРОТИВ :
1. Рукометног клуба „БАНЕ“ из Рашке
ШТО :
РК „БАНЕ“ из Рашке, неоправдано није допутовао у Зубин Поток на одигравање
првенствене рукометне утакмице 3. кола ПРЛ Запад између РК „Трепча“ из Косовске
Митровице и РК „Бане“ из Рашке.
чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.141 ст.1 Дисциплинског правилника РСС.
Ради утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се:
 прибавити писменa: Изјава - одбрана пријављеног
 прибавити писмена Изјава делегата и судија предметне утакмице
 извести и други потребни докази.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Директор ПРЛ Запад, по службеној дужности, у складу са чл. 68 ст.1 и чл.86 ст.2
Дисциплинског правилника РСС, покренуо је дисциплински поступак против наведеног
Клуба и донео ово решење у смислу чл. 89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС
Ради утврђења потребног чињеничног стања одређено је да се од пријављеног затражи
писмена одбрана, а све у смислу чл.90 и чл.91 Дисциплинског правилника РСС.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :
Против овог решења жалба није дозвољена, у смислу чл.89 ст.3 Дисциплинског правилника
РСС.
ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ :
 Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца.
 За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ.
 Пријављени има право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава сва
правна средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС.

ДИРЕКТОР ПРЛ ЗАПАД
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Драган Симовић

Број: 17-13/2
Датум: 19.10.2017. год.
Директор ПРЛ ЗАПАД, Драгaн Симовић, поступајући као првостепени дисциплински орган у
смислу овлашћења из чл. 13 и чл.15 ст.1 и 3 Пропозиција такмичења РСС, те чл.63 ст.1
алинеја 1 Правилника о рукометним такмичењима РСС, а поводом неодигравања
првенствене утакмице 3. кола ПРЛ Запад мушкарци Трепча - Бaне, дана 19.10.2017. године,
донео је :
РЕШЕЊЕ

Првенствена утакмица 03. кола ПРЛ Запад мушкарци Трепча – Бане, која је према
усвојеном Календару такмичења требала да се одигра у суботу 14.10.2017. године
између РК „Трепча“ из Косовске Митровице и РК „Бане“ из Рашке, а која се није
одиграла због неоправданог изостaнка са исте РК „Бане“ , региструје се
службеним резултатом 10:0 у корист РК „Трепча“ из Косовске Митровице.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Првенствена утакмица 03. кола ПРЛ Запад мушкарци Трепча – Бане, која је према усвојеном
Календару такмичења требала да се одигра у суботу 14.10.2017. године,није одиграна јер
екипа РК „Бане“ није допутовала у Зубин Поток.
Из напред наведеног произилази да РК „Бане“ из Рашке неправдано није наступио на
наведеној утакмици, због чега је у смислу чл. 73. став 1 алинеја прва Правилника о
рукометним такмичењима донета одлука као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења се може изјавити жалба,
Комисији за жалбе РСС, путем овог првостепеног органа, а у року од 3 дана (чл.135 ДП РСС)
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
ДИРЕКТОР
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ЗАПАД

Драган Симовић

Број: 17-13/3
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Датум: 19.10.2017. год.
Директор ПРЛ ЗАПАД, Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински орган у
смислу одредби чл. 75 ст. 2 Дисциплинског правилника РСС, по спроведеном дисциплинском
поступку против РК „Бане“ из Рaшке, због дисциплинског прекршаја из чл. 141 ДП РСС, дана
19.10.2016. године, донео је:
РЕШЕЊЕ
Рукометни клуб „БАНЕ“ из Рашке
ОДГОВОРАН ЈЕ
Што:
Неоправдано није наступио на првенственој рукометној утакмици 03. кола ПРЛ Запад за
мушкарце, Трепча – Бане, која је требала да се одигра 14.10.2017. године у Зубином Потоку,
Чиме би извршио дисциплински прекршај из чл. 141 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, па
се у складу са чл.37, 38, 39 и 51 Дисциплинског правилника РСС
КАЖЊАВА
На новчану казну у износу од 30.000,00 динара
коју је дужан да уплати у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана правоснажности овог
решења, на текући рачун РС ЦС број 365-100121-15.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Првенствена утакмица 03. кола ПРЛ Запад мушкарци Трепча – Бане, која је према усвојеном
Календару такмичења требала да се одигра у суботу 14.10.2017. године, није одиграна јер
екипа РК Бане није допутовала у Зубин Поток.
Имајући у виду наведено, покренуо сам дисциплински поступак против пријављеног клуба
због наведеног дисциплинског прекршаја, а на основу чл. 68 ст.1 и чл. 86 ст.1 ДП РСС.
Пријављени РК Бане (Миловић Милан као Заступник клуба) је доставио писану изјавуoдбрану у којој је навео: „10.10.2017. године позвао ме је представник РК Трепча и питао
када да закаже утакмицу, и ја сам га питао када играте где ми је исти одговорио у недељу у
19 часовa и договорили се да закаже.Исти је заказао утакмицу за недељу у 18 часова која је
била објављена на сајту РС Централне Србије. Дана 11.10.2017. године исти Представник РК
Трепча ме зове и саопштава да немогу да играју утакмицу у недељу јер им је наводно хала
заузета и морају да играју у суботу у 19 часова нашта сам ја рекао да ми неможемо да
играмо у суботу због Tрaдиционалног вашара који се одржава у нашем граду и да сам још
на састанку клубова на извлачењу парова обавестио све присутне делегате и Директора
лиге господина Симовић Драгана. Провером преко пријатеља из Зубиног Потока имамо
сазнање да хала није била заузета већ главни разлог што РК Мокра Гора игра у
Аранђеловцу где 2 играча играју за ТК Трепчу.У петак 13.10.2017. године у разговору са
Директором лиге лично ми је пренео да је разговарао са представником ТК Трепча и да је
утакмица одложена и да ће ме позвати неко из РК Трепча да се договоримо око новог
термина. Међутим у суботу око 20 часова позива Делегат утакмице и саопштава да му је
Директор лиге рекао да ми јави да су судије дошле и да смо ми требали да дођемо.После
тога ја сам упутио неколико позива Директору лиге на које се није јављао као и неколико
порука на које није одговарао и до данашњег дана се не јавља.
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Замолио бих комисију да узме изјаву од Директора да би се утврдило дали је мој исказ
тачан.Молио бих да и судије потврде која је гужва била у граду када су пролазили поред
града.
Зато Вас молимо да испитате све околности и закажете нову утакмицу.“
Директор лиге је наведене доказе ценио и прихватио у целости, сматрајући да нема основа
да се посумња у тачност истих. Посебно је цењена одбрана пријављеног, али није могла
бити прихваћена пошто у Пропозицијам такмичења РСС не постоји наведени ралог
(Традиционални вашар) као основ за одлагаање утакмице, што налаже члан 15 Пропозиција
такмичења Рукометног савеза Србије.
У смислу чл. 91 ДП РСС сам прибавио и друге доказе и то изјаву делегата Гаљак Игора, и
извршио увид у записник предметне утакмице те у смислу чл. 92 ст.1 ДП РСС, утврдио
следеће чињенично стање:
РК Бане из Рашке није допутоваo у Зубин Поток у време одигравања првенствене утакмице
РК Трепча – РК Бане, која је према усвојеном Календару такмичења требала да се одигра у
суботу 14.10.2017. године са почетком у 19:00 часова.У телефонском контакту са
директором лиге делегат Гаљак Игор је саопштио да екипа РК Бане није допутовала на исту,
па је са домаћом екипом и присутним службеним лицима сачињен записник из кога се јасно
види да нема гостујуће екипе.
Наиме, из изјаве делегата и увида у записник јасно произилази да је пријављени начинио
дисциплимски прекршај на начин описан у изреци решења.
Због наведеног се у описаној радњи пријављеног клуба стичу сва обележја дисциплинског
прекршаја из члана 141 ст.1 ДП РСС, јер је чињеница да је пријављени начинио прекршај на
начин описан у изреци решења, због чега је проглашен одговорним за наведени
дисциплински прекршај.
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције за олакшавајућу околност
сам узео да именовани клуб до сада није кажњаван, док сам за отежавајуће околности
изнашао значај целокупне ситуације у којој се десио описани дисциплински прекршај, због
чега сам сматрао да је оправдано да се пријављеном РК Бане изрекне новчана казна, 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 се може изјавити жалба,
Комисији за жалбе РСС, путем овог првостепеног органа, а у року од 3 дана (чл.135 ДП РСС)
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

ДИРЕКТОР
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ
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Доставити :
 Рукометном клубу „Бaне“ из Рашке

Драган Симовић
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