ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА ЗАПАД
Број: 17 – 63/3
Ниш, 27.05.2018.
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 РК „Трепча“ из
Косовске Митровице, због дисциплинског прекршаја из чл. 141 ст.1 ДП РСС, у складу са
одредбама чл. 68. ст. 2, чл. 134 и чл. 135 Дисциплинског правилника РСС , дана
27.05.2018. године донео је:

РЕШЕЊЕ
1.

Рукометни клуб „ТРЕПЧА“ из Косовске Митровице
ОДГОВОРАН ЈЕ

ШТО НИЈЕ :

Наступио на утакмица 22. кола ПРЛ Запад за мушкарце која је према усвојеном
календару такмичења требало да се одигра у Трстенику 25.05.2018. године између РК
„Прва Петолетка“ из Трстеника и РК „Трепча“ из Косовске Митровице.
Чиме је ОРК „Напредак“ из Крушевца извршио дисциплински прекршај из чл. 141 ст.1
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 20.000,00 динара,

коју је дужан да уплати у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана правоснажности
овог решења, на текући рачун РС ЦС број 105-3561-16.
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 22. кола ПРЛ Запад за мушкарце
између Рк„Прва Петолетка“ из Трстеника и РК „Трепча“ из Косовске Митровице је
требало да се одигра у Трстенику, дана 25.05.2018. године са почетком у 19,00 часова
Рукометни клуб „Трепча“.
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. 141 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.Као главни разлог немогућносто доласка на предметну
утакмицу наведено је да већина играча РК „Трепча“ спречена да присуствује утакмици
из разлога одласка на ескурзије са својим факултетима.
Наведену изјаву екипе РК „Трепча“ сам прихватио у целости сматрајући да нема
основа коментарисати наводе из исте.
.
Из свега напред наведеног јасно може закључити да Рукометни клуб „Трепча“ из
Косовске Митровице није наступио на утакмици 22. кола Прве рукометне лиге „Запад“
за мушкарце која је требало да буде одиграна 25.05.2018. године у Трстенику између
екипа РК „Прва Петолетка“ из Трстеника и РК „Трепча“ из Косовске Митровице, јер је
пре одигравања утакмице предао исту противнику.
Због наведеног се у описаним радњама садрже сва обележја дисциплинског прекршаја
из чл. 141 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. 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 неосновану.
Директор прл Запад

Драган Симовић

