Број: 17-53/2
Датум:15.05.2018. год.
Директор ПРЛ ЗАПАД, Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински орган
у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, дана 15.05.2018.
године,
донео је:

РЕШЕЊЕ
1. На основу одредби члана 94 и 95.став 1. тачка 8. ДП РСС, обуставља се дисциплински
поступак против РК Победник из Пријепоља, из става 1. Решења о покретању
дисциплинског поступка број 17-53/1
2. Кажњава се РК Победник из Пријепоља новчаним казном у износу од 10.000,00
динара, због прекршаја из члана 139. став 1. тачка 32. ДП РСС

Образложење
Директор ПРЛ ЗАПАД, Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински орган у
смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, на основу члана 68.став 1. ДП РСС
, дана 26.04.2018 године, покренуо је дисциплински поступак против РК Победник из
Пријепоља због прекршаја из члана 59. став 1. тачка 12. Правилника о рукометним

такмичењима РСС и члана 139. став 1. тачка 32. Дисциплинског правилника РСС.
У току дисциплинског поступка, на основу увида у целокупну документацију није
доказано да је пријављени РК Победник из Пријепоља учинио дисциплински
прекршај из члана 59.став 1. тачка 12. Правилника о рукометним такмичењима РСС,
који му се ставља на терет, обзиром да је пријављени доставио доказ о поседовању
одговарајуће стручне спреме Алена Хамзића (доктор медицине), који је у периоду од
55.минута па до краја утакмице обављао дужност дежурног лекара на предметној
утакмици, због чега је и донет одлука из става 1. диспозитива овог Решења.
Узимајући у обзир чињеницу да Ален Хамзић није лиценцирани медицински радник у
систему сталних такмичења РСС, донета је одлука као у тачки 2. диспозитива овог
Решења

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.

ДИРЕКТОР ПРЛ ЗАПАД

