
 
 

Ниш, 04.03.2021.  
 
Директор ПРЛ Запад, Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински орган у 

смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, по спроведеном дисциплинском 
поступку против РК Седмерац из Пријепоља, због прекршаја из члана 141 ст. 1 
Дисциплинског правилника РСС, дана 04.03.2021, доноси:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. РК Седмерац из Пријепоља 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што није: 

 наступио на првенственој утакмици 06. кола за жене,група Б, између РК Седмерац из 
Пријепоља и ЖРК Пријепоља из Пријепоља, 
чиме је извршио дисциплински прекршај из чл. 141 ст. 1 Дисциплинског правилника РСС,  

 због чега се, применом одредби чл. 37, 38, 39, 40, 51 и 141 ст. 1 Дисциплинског 
правилника РСС,  
 

К А Ж Њ А В А 
 

новчаном казном у износу од 20.000,00 динара,  

 
коју је дужан уплатити у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана правоснажности овог 
решења, на текући рачун ПРЛ ИСТОК број 105-3561-16.  

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Дана 11.02.2021. године, путем електронске поруке-Дописа, РК„Седмерац“ из 
Пријепоља је обавестио Директора лиге да није у могућности организовати и 
играти заосталу-одложену утакмицу са ЖРК“Пријепољем“. 
У току поступка сам извршио увид у наведену одбрану окривљеног, па сам на основу тог 

доказа утврдио следеће чињенично стање:  
 
РК Седмерац из Пријепоља неоправдано није наступио на првенственој утакмици 06 кола – 

жене,група Б, између РК Седмерац из Пријепоља и ЖРК Пријепоље из Пријепоља, 
чиме је извршио дисциплински прекршај из чл. 141 ст. 1 Дисциплинског правилника РСС. 
 

Због наведеног се у описаним радњама клуба 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, и чл.141 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, а 

при одмеравању казне имао сам у виду висину запрећене казне и тежину извршеног 
прекршаја.  
 
Казна изречена као у диспозитиву овог решења је изречена са уверењем да ће иста 

поправно деловати на кажњени клуб и уједно имати и васпитни утицај на друге клубове. 



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог 
првостепеног органа, а у року од 8 дана (чл.100 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. 325-9500600047582-88 
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће 

жалбу одбацити као недозвољену. 
 

                                                       
 

Директор 

Прве рукометне лиге „Запад“ 

Драган Симовић, с.р. 

 
 

 
 
Доставити:  

1. РК Седмерац (Пријепоље) 
 


