
 

 

 

 

 Ниш, 12.05.2021. 

  Директор Прве рукометне лиге „Запад“ Драган Симовић, поступајући као       
првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл.75. ст.2. Дисциплинског 
правилника РСС, на основу изјава на друштвеним мрежама и порталима од 
стране  играча Милоша Текића ,а у вези догађаја на утакмици 14. кола Прве 
рукометне лиге „Запад“ за мушкарце, група А, која је одиграна дана 28.04.2021. 
године у Петровцу између екипа РК „Слога“ из Петровца и РК „Карађорђе“ из 
Тополе, у складу са одредбама чл.68. ст.1. и чл.86. ст.1. и чл.89. ст.1. 
Дисциплинског правилника РСС, дана 12.05.2021. године, донео је : 

                                                           Р Е Ш Е Њ Е  

1.Играч Милош Текић, (РК „Слога“), број лиценце 20101111 
     

ОДГОВОРАН ЈЕ: 

Играч РK„Слога“ из Петровца, Милош Текић (лиценца бр. 20101111) објавио 

неспортске садржаје на фејсбук налогу, након одигравања утакмице 14. кола Прве 

лиге Запад за мушкарце,група A, између РК „Слога “ из Петровца и РК 

„Карађорђа“из Тополе, која је одиграна дана 28.04.2021.године у Петровцу, чиме је 

играч Милош Текић извршио дисциплински прекршај из чл.174. Дисциплинског 

правилника РСС. , па се: 

КАЖЊАВА СЕ 

1. Играч РК „Слоге“ Милош Текић (лиценца:20101111) новчаном казном од 
15.000,00(петнестхиљада) динара. 

Образложење 

 

На основу пријаве од стране Горана Ђурђевића председника клуба РК“Карађорђе“ 

из Тополе, Директор лиге je извршио увид у материјал са страницe Фејсбук налога 

„Мilos Tekic“,на којем je објавио неспортски коментар после одигране утакмице 

РК“Слога“ из Петровца и РК“Карађорђе“ из Тополе,одигране 28.04.2021. у Петровцу. 

Поменути играч је на свом профилу написао : „Товари магаре док су му ноге у 

блату“ уз слику где се виде имена клубова,службених лица и резултат поменуте 

утакмице. 

, пријављени је искористио своје право дао изјаву поводом овог случаја. 



 

 

Током поступка, а на основу навода из изјава пријављеног на интернет налозима  , 
изјаве-одбране пријављеног, датих након одигране утакмице , Директор је утврдио 
да се поменути играч Милош Текић,број лиценце 20101111 на основу изјаве на 
друштвеној мрежи, извршио дисциплински прекршај из чл.174. Дисциплинског 
правилника РСС.  
 
Приликом одређивања врсте и висине дисциплинске санкције играчу, Директор је 
као олакшавајућу околност препознао чињеницу да играчу Милошу Текићу до сада 
није изрицана ни једна дисциплинска мера од стране првостепеног органа. Као 
отежавајућу околност Директор је узео чињеницу да је играч, писао на 
друштвеним мрежама како не приличи,где је комплетна слика оставила веома 
ружан утисак и никако не доприноси развоју и афирмацији рукометног спорта. 

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. Играчу Милошу Текићу (преко клуба) 

 
Директор 

Прве рукометне лиге „Запад“ 

Драган Симовић, с.р. 


