Број: 17-21/2
Датум: 01.11.2017. 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 48
Дисциплинског правилника РСС, дана 01.11.2017. године, донео је:
РЕШЕЊЕ
1. Женски Рукометни клуб „ЧАЧАК“ из Чачка
Одговоран је што је:
дана 28.10.2017 године у Чачку, по завршетку утакмице 5. кола Прве рукометне лиге Запад за
жене, Чачак – Кошутњак, дошло до уласка 2 гледаоца са трибина у терен који су имали
намеру да се сукобе са судијом предметне утакмице Душаном Војиновићем,
чиме је:
Женски Рукометни клуб Чачак из Чачка извршио дисциплински прекршај из члана 139. став 1.
тачка 48 Дисциплинског правилника РСС,
Па се у складу са чл. 37.,38.,39.,40. и 51 Дисциплинског правилника РСС,
КАЖЊАВА
Женски Рукометни клуб Чачак из Чачка новчаном казном у износу од 15.000,00
(петнаестхиљададинара)
Женски Рукометни клуб Чачак из Чачка 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 – контролора Владана
Вујића, са утакмице 5. кола ПРЛ Запад за мушкарце, Чачак – Кошутњак, покренуо је
дана 29.10.2017 године, дисциплински поступак против ЖРК Чачак из Чачка због
дисциплинског прекршаја из чл. 139. став 1. тачка 48. Дисциплинског правилника
РСС.

ЖРК Чачак из Чачка, достављено је Решење о покретању дисциплинског поступка
дана 29.10.2017. 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.
ЖРК Чачак из Чачка, доставио је одбрану у писаној форми на обрасцу број
8,прописноног Пропозицијама такмичења РСС дана 30.10.2017. године.
ЖРК Чачак из Чачка, у писаној одбрани, навео је да је: „Дана 27.10.2017. године по
завршетку утакмице два навијача ЖРК КОШУТЊАК од којих је један зет играчице
ЖРК КОШУТЊАК, Петровић Мирјне, одгурнули су редаре на утакмици и утрчали у
терен и физички насрнули на судију Војиновића.Главни дежурни који је био видно
обележен заштитио је судије и нападачи су побегли из хале. На инсистирање
контролора Вујића позвана је полиција која је извршила увиђај и у полицијској
станици узела изјаве од судија и организатора утакмице и отворила законску
процедуру. Утакмица је била благовремено пријављена у Полицијској управи у
Чачку, о чему постоји документ који је предат контролору Вујићу. Читава утакмица
овог догађаја је протекла коректно без тензија и резултатске неизвесности и екипе и
тренери су се на крају поздравили између себе и са судијама.
Како сам неколико дана пре тога имао наговештаје да се утакмица неће завршити,
претње појединих људи који раде у ЖРК КОШУТЊАК о томе сам обвестио
помоћника за судијска питања господина Савковића. Он је због тог и дошао да
посматра утакмицу са трибина што и сам може потврдити. Родитељи играчица ЖРК
КОШУТЊАК такође су се после утакмице понашали безобразно и агресивно према
играчицама и члановима управе ЖРК ЧАЧАК.
Тврдим и сигуран сам да је догађај изрежиран од стране руководства ЖРК
КОШУТЊАК и тражимо да овај орган поведе и дисциплински поступак против оних
који су овај немили догађај и организовали.
ЖРК ЧАЧАК је организовао редарску службу и утакмицу организовао као и све
остале.
О догађању за време и после утакмице можете више сазнати кроз извештаје
контролора и помоћника за судијска питања.“ Стоји у изјави коју је потписао Драган
Савковић испред ЖРК ЧАЧАК.
У смислу чл.91 ДП РСС сам прибавио и друге доказе и то изјаве делегата-контролора
Владана Вујића и Помоћника Директора лиге задуженог за судијска питања Милана
Савковић, који је посматрао предметну утакмица са трибина хале Младост у Чачку, 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:

По завршетку утакмице када су играчице обе екипе као и представници екипа
честитали једни другима а судије су стајале на центру терена и посматрали
дешавања, из публике у терен су утрчале две особе које су веровтно имале намеру да
се сукобе са судијом Војиновићем.Пошто је исти видео да су они пошли према њему,
Војиновић је трчећим кораком дошао до записничког стола. У његову заштиту стао је
главни дежурни Вукосављевић Видоје који је одгурао у гледалиште гледаоца који је
ушао у терен а како су у терену биле и играчице а по речима главног дежурног и да је
био ударен од стране другог гледоца који је био на терену.
Изјаве делегата – контролора Владана Вујића и Помоћник Директора лиге Милана
Савковић сам ценио како појединачно тако и у узајамном контексту и исте сам
прихватио јер су међусобно сагласне и може им се поклонити пуно поверење,

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 ЖРК
Чачак из Чачка није у потпуности онемогућио улазак гледалаца у терен по
завршетку предметне утакмице, како је то предвиђено чл. 3. став 1. тачка 15.
Правилника о организацији и одигравању рукометних утакмица
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 48
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 главни дежурни спречио контакт
наведених гледалаца и судије Душан Војиновић , док је отежавајућа околност да су
наведени гледаоци ушли у терен, па је клуб кажњен новчаном казном у износу од
15.000,00 (петнестхиљададинара), 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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