ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА ЗАПАД
Број: 17 – 43/1
Ниш, 19.03.2018.
Директор Прве рукометне лиге „ЗАПАД“ Драган Симовић, поступајући на основу
одредбе
чл. 31. став 1 Правилника о рукометним такмичењима, и члана 34 ст.2
Пропозиција такмичења РСС у вези чл. 63. ст.1 тачка 2 Правилника о рукометним
такмичењима РСС а у поступку поводом регистрације утакмицe 13. кола ПРЛ „Запад“ за
мушкарце између РК „СЈЕНИЦА“ из Сјенице и РК „БАНЕ“ из Рашке , дана 19.03.2018.
године донео је:

1.

РЕШЕЊЕ
Утакмица 13. кола ПРЛ Запад за мушкарце која је према усвојеном календару
такмичења требало да се одигра у Сјеници 09-11.03.2018. године између РК „СЈЕНИЦА“
из Сјенице и РК „БАНЕ“ из Рашке, а која се није одиграла због неоправданог изостанка са
исте РК „СЈЕНИЦА“ из Сјенице, региструје се службеним резултатом 10:0 у корист РК
„БАНЕ“ из Рашке.
Образложење
Рукометни клуб „СЈЕНИЦА“ из Сјенице до дана 18.03.2018. године није доставио
потребну документацију за лиценцирање екипе за други део такмичарске сезоне 2017/2018
тако да према Пропозицијама такмичења РСС није могао да наступи на утакмици 13. кола
ПРЛ „Запад“ за мушкарце, РК „Сјеница“- РК „Бане“ која је требало да се одигра у Сјеници
у термину 09 - 11.03.2018. године.
Директор ПРЛ Запад је објавио на службеном сајту лиге да се предметна утакмица неће
одиграти и сходно чл. 147. ст.2 Пропозиција РСС и обавестио екипу РК „Бане“ из Рашке
да се иста неће одиграти како се неби стварали нови трошкови организације одласка на
предметну утакмицу.
Из свега наведеног произилази да РК „Сјеница“ из Сјенице неоправдано 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.
Упозоравам РК „СЈЕНИЦА“ из Сјенице, да је регистрацијом ове утакмице
службеним резултатом клуб већ 2 (ДВЕ) утакмице неоправдано изостао из
такмичења у овој такмичарској сезони 2017/2018.
Изостанком на следећој утакмице 14. кола ПРЛ Запад која се игра у термину 23 –
25.03.2018. године РК „СЈЕНИЦА“ из Сјенице губи статус члана ове лиге и слeди по
Пропозицијама такмичења РСС Дисквалификација из даљег такмичења.

Поука о правном леку:
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог
првостепеног органа у року од 8 дана рачунајући од дана објаве на званичном сајту ПРЛ
„ЗАПАД“.
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу поднесе доказ о уплати таксе у износу од
24.000,00 динара на текучи рачун РСС број: 355-1029224-63.
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће
жалбу одбацити као неосновану.

Број: 17-33/2
Датум: 11.12.2017. год.

1. Директор Прве рукометне лиге „ЗАПАД“ Драган Симовић, поступајући као првостепени
дисциплински орган у смислу одредбе чл. 75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, по
службеној дужности, у скраћеном дисциплинском поступку против ОРК „Напредак“ из
Крушевца, због дисциплинског прекршаја из чл. 139 ст.1 тач. 50 ДП РСС, у складу са
одредбама чл. 68. ст. 2, чл. 134 и чл. 135 Дисциплинског правилника РСС , дана 11.12.2017.
године донео је:

РЕШЕЊЕ
1.

Рукометни клуб „НАПРЕДАК“ из Крушевца
ОДГОВОРАН ЈЕ

ШТО НИЈЕ :

Наступио на утакмица 11. кола ПРЛ Запад за мушкарце која је према усвојеном календару
такмичења требало да се одигра у Пријепољу 10.12.2017. године између РСУ „Победник“
из Пријепоља и ОРК „Напредак“ из Крушевца.
Чиме је ОРК „Напредак“ из Крушевца извршио дисциплински прекршај из чл. 139 ст.1 тач.
50 Дисциплинског правилника РСС
Па се у складу са чл. 37, 38, 39, 40, 51, и 52. став 1 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.
У случају да се наведена новчана казна не уплати у остављеном износу иста ће се заменити
за другу дисциплинску санкцију и то на дисциплинску санкцију одузимања бодова тако
што ће се за сваких започетих 10.000,00 динара новчане казне изрећи одузимање по једног
бода
Образложење

Према усвојеном календару такмичења утакмица 11. кола ПРЛ Запад за мушкарце између
РСУ„Победник“ из Пријепоља и ОРК „Напредак“ из Крушевца је требало да се одигра у
Пријепољу, дана 10.12.2017. године са почетком у 19,00 часова
Рукометни клуб „Напредак“ из Крушевца обратио се директору ПРЛ Запад дана
08.12.2017. године са обавештењем да није у могућности да одигра предметну утакмицу
због, због немогућности организовања путовања своје екипе до Пријепоља на одигравање
предметне утакмице.
Имајући у виду наведено, по службеној дужности сам покренуо дисциплински поступак
против наведеног клуба због дисциплинског прекршаја описаног у диспозитиву овог
решења, а на основу чл. 68 ст.2 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 уз прибављену писану
Изјаву – Одбрану пријављеног који је у истој изнео разлоге немогућности одласка на
предметну утакмицу.
Наведену изјаву екипе ОРК „Напредак“ сам прихватио у целости сматрајући да нема
основа коментарисати наводе из исте.
.
Из свега напред наведеног јасно може закључити да Рукометни клуб „Напредак“ из
Крушевца није наступио на утакмици 11. кола Прве рукометне лиге „Запад“ за мушкарце
која је требало да буде одиграна 10.12.2017. године у Пријепољу између екипа РСУ
„Победник“ из Пријепоља и ОРК „Нпредак“ из Крушевца, јер је пре одигравања утакмице
предао исту противнику.
Због наведеног се у описаним радњама садрже сва обележја дисциплинског прекршаја из
чл. 139 ст. 1 тач. 50 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, чл. 51 ст.2 и чл. 139 ст.1 тач. 50 Дисциплинског
правилника РСС, а при одмеравањеу казне имао сам у виду висину запрећене казне и
тежину извршеног прекршаја, сматрајући да има места да се изрекне умањена казна блажа
од минимално прописане, обзиром на наведене околности као и да сам чин неодигравања
исте није проузроковао теже последице у такмичењу.
Казна изречена као у диспозитиву овог решења је изречена са уверењем да ће иста
поправно деловати на кажњени клуб, и уједно имати васпитни утицај на друге клубове.
Поука о правном леку:
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог
првостепеног органа у року од 8 дана рачунајући од дана објаве на званичном сајту ПРЛ
„ЗАПАД“.
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу поднесе доказ о уплати таксе у износу од
24.000,00 динара на текучи рачун РСС број: 355-1029224-63.
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган
ће жалбу одбацити као неоснова.

Доставити :
 Рукометном клубу „Напредак“ из Крушевца

