
 

 

 

 

 Ниш, 25.03.2021. 

  Директор Прве рукометне лиге „Запад“ Драган Симовић, поступајући као       
првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл.75. ст.2. Дисциплинског 
правилника РСС, на основу извештаја од стране рукометног контролора Петра 
Вукојичића, а у вези догађаја на утакмици 9. кола Прве рукометне лиге „Запад“ за 
мушкарце, група Б, која је почела,а није се завршила дана 28.02.2021. године у 
Ужицу између екипа ОРК „Ужице“ из Ужица и РК „Слога“ из Краљева, у складу са 
одредбама чл.68. ст.1. и чл.86. ст.1. и чл.89. ст.1. Дисциплинског правилника РСС, 
дана 25.03.2020. године, донео је : 

                                                           Р Е Ш Е Њ Е  

1.Тренер Владан Костић, (РК „Слога“), број лиценце 20101482 
    2.Рукометни клуб РК „Слога“ из Краљева 

ОДГОВОРНИ СУ: 

У 55'53” утакмице 9. кола Прве рукометне лиге „Запад“ за мушкарце, група Б, која 
је почела,а није одиграна дана 28.02.2021. године у Ужицу, између екипа ОРК 
„Ужица“ из Ужица и РК „Слоге“ из Краљева, тренер РК „Слога“  Владан Костић 
(лиценца: 20101482) због тога што је повукао екипу са терена и онемогућио 
настављање утакмице,чиме је тренер Владан Костић извршио дисциплински 
прекршај из чл.197. Дисциплинског правилника РСС, а РК „СЛОГА“ дисциплински 
прекршај из чл.142. Дисциплинског правилника РСС, па се: 

КАЖЊАВАЈУ 

1. Тренер РК „Слога“ Владан Костић (лиценца: 20101482) новчаном казном од 
10.000,00 динара. 

2. Рукометни клуб РК „Слога“ из Краљева новчаном казном у износу од 20.000,00 
динара. 
ТРЕНЕР И КЛУБ су дужни уплатити у року од 30 дана рачунајући од дана 
правоснажности овог решења, на текући рачун Рукометног савеза Централне 
Србије број 105-3561-16, а уколико наведену новчану казну не уплате у 
остављеном року, иста ће бити замењена за дисциплинску санкцију 
одузимања бодова, тако што ће се за сваких започетих 10.000,00 динара 
новчане казне изрећи одузимање по једног бода. 

Образложење 

Контролор предметне утакмице Петар Вукојичић је дана 28.02.2021. године у свом 
извештају и изјави навео да је у 55'53” гостујућа екипа РК Слога тражила екипни 
тајм аут,и кад им је додељен екипни тајм аут ,њихов тренер прилази представнику 
домаће екипе поздравља се са њим,прилази судијама утакмице и поздравља се 



 

 

са њима и прилази мени и поздравља се самном и саопштава да повлачи 
екипу.Екипу одмах шаље у свлачионицу и одлазе са терена. 

У разговору са тренером гостујуће екипе,покушавајући да га одговорим од одлуке, 
да повуче екипу ,саопштава ми да неће да повуче одлуку и да има рок од 48 сати 
да да изјаву зашто је повукао екипу и да ми радимо свој посао. 

 

Наводе дисциплинске пријаве су својим изјавама - сведочењима потврдили судија  
Јанићијевић Драгана и судија Ђорђевић Маја, док пријављени није искористио 
своје право и да изјаву поводом овог случаја. 

Пријављени  клуб  није  искористио  своје  право  и  доставио  писану  одбрану. 

Током поступка, а на основу навода из извештаја контролора, изјаве-сведочења 
судије и контролора, датих након одигране утакмице и достављене у предвиђеном 
року, Директор је утврдио да се поменути тренер Владан Костић, број лиценце 
20101482 у 55’53” утакмице, због тога што је повукао екипу са терена и 
онемогућио настављање утакмице,чиме је тренер Владан Костић извршио 
дисциплински прекршај из чл.197. Дисциплинског правилника РСС. 

 
Приликом одређивања врсте и висине дисциплинске санкције играчу, Директор је 
као олакшавајућу околност препознао чињеницу да тренеру Владану Костићу до 
сада није изрицана ни једна дисциплинска мера од стране првостепеног органа. 
Као отежавајућу околност Директор је узео чињеницу да је тренер Владан Костић, 
повукао екипу и прекинуо утакмицу,где је комплетна слика оставила веома ружан 
утисак и никако не доприноси развоју и афирмацији рукометног спорта. 

Када је у питању одређивање дисциплинске казна, која је изречена Рукометном 
клубу РК„Слога“, такође је директор узео чињенице да клуб није кажњаван ,а са 
друге стране да није омогућио завршницу утакмице. На основу свега горе 
наведеног, Директор је ценио све околности конкретног случаја и на основу тога 
донео одлуку као у изреци. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

На основу чл.100. Дисциплинског правилника РСС, против овог решења може се 
изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а путем Директора, у року од 8 (осам) 
дана 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. 

Доставити: 

1. Тренеру  Владану Костићу (преко клуба) 
2. РК„Слога“ 

Директор 
Прве рукометне лиге „Запад“ 

Драган Симовић, с.р. 


