Број: 09-08/18
Датум: 08.12.2018 год.
Директор ПРЛ ИСТОК, Горан Стевановић, поступајући као првостепени дисциплински орган
у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из чл.
6. ст. 1. алинеја 13. Одлуке о обављању функције Директора рукометне лиге, по службеној
дужности, у скраћеном дисциплинском поступку против:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РК Параћин,
РК Јагодина,
ЖРК Дубочица,
ЖОРК Јагодина 2,
РК БСК Хеба,
РК Ртањ,
ЖРК Раднички,
8. ЖЈРК Бор РТБ
због прекршаја из члана 149 Дисциплинског правилника РСС, дана 08.12.2018, доноси:
РЕШЕЊЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РК Параћин,
РК Јагодина,
ЖРК Дубочица,
ЖОРК Јагодина 2,
РК БСК Хеба,
РК Ртањ,
ЖРК Раднички,
8. ЖЈРК Бор РТБ
ОДГОВОРНИ СУ
Што:
Нису поступили по Пропозицијама такмичења РСС, тако што нису измирили финансијске
обавезе према Лиги у роковима прeдвиђеним нормативним актима.
чиме су начинили прекршај из члана 149 Дисциплинског правилника РСС,
због чега се, применом одредби чл. 37, 38, 39, 40 и 51 Дисциплинског правилника РСС,
КАЖЊАВАЈУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

РК Параћин из Параћина, на новчану казну у износу од 20.000,00 динара,
РК Јагодина из Јагодине, на новчану казну у износу од 20.000,00 динара,
ЖРК Дубочица из Лесковца, на новчану казну у износу од 20.000,00 динара,
ЖОРК Јагодина 2 из Јагодине, на новчану казну у износу од 20.000,00 динара,
РК БСК Хеба из Бујановца, на новчану казну у износу од 15.000,00 динара,
РК Ртањ из Бољевца, на новчану казну у износу од 15.000,00 динара,
ЖРК Раднички из Свилајинца, на новчану казну у износу од 2.000,00 динара,
ЖЈРК Бор РТБ из Бора, на новчану казну у износу од 2.000,00 динара,

коју су дужни уплатити у року од 8 (осам) дана, рачунајући од дана правоснажности овог
решења, на текући рачун ПРЛ ИСТОК број 105-3561-16.
Наведена казна се неће реализовати ако до правоснажности решења клубови
измире обавезе према Лиги, а којa су разлог новог кажњавања.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступајући као првостепени дисциплински орган, а по службеној дужности, покренут је
дисциплински поступак против именованих клубова због прекршаја из чл. 149
Дисциплинског правилника РСС.
Наведени Клубови нису поступили у складу са Пропозицијама такмичења РСС, тако што нису
измирили финансијске обавезе према Лиги у роковима прeдвиђеним нормативним актима.
Из свега наведеног произилази да се у описаним радњама клубова стичу сви битни елементи
бића конкретног прекршаја из чл. 149 ДП РСС, за који се проглашавају одговорним, те да
нема елемената који би искључивали њихову прекршајну одговорност, због чега су и
кажњени као у диспозитиву овог решења.
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције водило се рачуна о
одредбама чл. 5, чл. 37 и чл. 149 Дисциплинског правилника РСС, те се клубовима не могу
наћи олакшавајуће околности.
Ово решење постаје правоснажно у року од 8 (осам) дана од дана достављања. У случају да
се наведено дуговање измире до рока правоснажности, сходно чл. 63. ст. 2 Дисциплинског
правилника РСС, наведено решење се неће спровести.
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 ИСТОК
Горан Стевановић
Доставити:
1. РК Параћин из Параћина,
2. РК Јагодина из Јагодине,
3. ЖРК Дубочица из Лесковца,
4. ЖОРК Јагодина 2 из Јагодине,
5. РК БСК Хеба из Бујановца,
6. РК Ртањ из Бољевца,
7. ЖРК Раднички из Свилајнца,
8. ЖЈРК Бор РТБ из Бора,

