
 

 

Број: 01/2 Ниш, 28.10.2020. 

 

Директор Прве рукометне лиге Запад Драган Симовић, поступајући као 
првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл.75. ст.2. Дисциплинског 
правилника РСС, поводом дисциплинског поступка против играча РК „Бели Анђео“ 
из Пријепоља, Беамина Барјактаревића, због дисциплинског прекршаја из члана 
166. Дисциплинског правилника РСС, дана 28.10.2020. године, донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ПРЕМА: 

Играчу Беамину Барјактаревићу (РК Бели Анђео из Пријепоља), број лиценце 
20101701 

ИЗРИЧЕ СЕ СУСПЕНЗИЈА 

у трајању до коначности решења о дисциплинском прекршају који је предмет овог 
поступка, а најдуже до 30 (тридесет) дана. 

За време трајања суспензије именовани не може наступати у такмичењу. 

Жалба на ово решење не задржава његово извршење, а на основу чл.11. ст.3. 
Дисциплинског правилника РСС. 

Образложење 

Према пријави за покретање дисциплинског поступка поднете од стране судије 
Драгана Кривокуће са утакмице 1. кола Прве рукометне лиге „Запад“ мушкарци, 
група Б, која је одиграна дана 25.10.2020. године у Пријепољу, између екипа РК 
„Бели Анђео“ из Пријепоља и РК „Ужице“ из Ужица, поменути играч Беамин 
Барјактаревић, број лиценце 20101701 у 59’51” утакмице, због врло грубог 
неспортског понашања, на тај начин што је узео лопту и погодио судију Драгана 
Кривокућу у главу, псовао га и извршио низ претњи према поменутом судији, те му 
је изречена дисквалификација са пријавом, по Правилу игре 8.10а. 

Поступајући као првостепени орган, по службеној дужности а на основу наведене 
дисциплинске пријаве и Извештаја Делегата-Контролора са предметне утакмице, 
покренуо сам дисциплински поступак против пријављеног играча, због 
дисциплинског прекршаја из чл.166. Дисциплинског правилника РСС. 

Имајући у виду садржај дисциплинске пријаве и Извештај делегата-контролора 
предметне утакмице, произилази да постоји основана сумња да је пријављени 
играч извршио дисциплински прекршај који му се ставља на терет, за који је 
прописана дисциплинска санкција забране наступа од најмање 3 (три) утакмице, а 



што је основ из чл.6. ст.1. Дисциплинског правилника РСС за могуће изрицање 
суспензије. 

Због наведеног, налазећи да је изрицање суспензије оправдано због начина 
извршења конкретног прекршаја, према пријављеном је изречена суспензија на 
основу одредбе чл.8. тч.1. и 3. Дисциплинског правилника РСС. 

Дужина трајања суспензије је одређена у складу са одредбом чл.9. ст.1. 
Дисциплинског правилника РСС налазећи да тежина прекршаја оправдава да се 
пријављеном онемогући даљи наступ у такмичењу све до коначности решења о 
дисциплинском прекршају. 

За време трајања суспензије пријављени не може наступати у такмичењу, а која 
одлука је донета на основу одредбе чл.6. ст.2. Дисциплинског правилника РСС. 

Евентуална жалба на ово решење не одлаже његово извршење, на основу 
одредбе чл.11. ст.3. Дисциплинског правилника РСС, тако да исто производи 
дејство одмах по објављивању на званичној интернет презентацији првостепеног 
органа, а у смислу одредбе чл.10. ст.4. Дисциплинског правилника РСС. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

На основу чл.11. ст.1-2. Дисциплинског правилника РСС, против овог решења 
може се изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, најкасније у року од 3 (три) дана 
рачунајући од дана објављивања решења на званичној интернет презентацији 
првостепеног органа, уз достављање доказа о уплати таксе за жалбу у износу од 
24.000,00 динара на текући рачун РСС број 325-9500600047582-88. 

 

Директор 
Прве рукометне лиге „Запад“ 

Драган Симовић, с.р. 


