
 

 

 Ниш,09.05.2021. 

Директор Прве рукометне лиге „Запад“ Драган Симовић, поступајући као 

првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл.75. ст.2. правилника o 

санкционисању негативних наступа у медијима, порталима и друштвеним мрежама, 

на основу сазнања и увида у ауторску објаву на фејсбук налогу и на основу пријаве 

од стране Горана Ђурђевића председника клуба РК“Карађорђе“ из Тополе,по 

службеној дужности,дана 09.05.2021. донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е  
о покретању дисциплинског поступка 

ПРОТИВ: 

 Играча РK„Слога“ из Петровца, Милоша Текића (лиценца бр. 20101111) 

ШТО 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.  

Ради  утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се:  
• прибавити писменa: Изјава – одбрана пријављеног 
• извести и други потребни докази. 

Образложење 

На основу сазнања и 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. 

 

Имајући у виду наводе из изјаве са фејсбука, сматрао да постоје услови за 
покретање дисциплинског поступка против клуба , те сам поступак покренуо по 
службеној дужности и донео ово решење. 



Ради утврђења потребног чињеничног стања одређено је да се од пријављеног 
затражи писмена одбрана.  

ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ:  

• Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 
• За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 
• Пријављени има право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава 

сва правна средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 

У прилогу се доставља: 

- Дисциплинска пријава 
- Образац за давање писмене Изјаве-одбране 
- Образац за давање писмене Изјаве-сведочења 

Доставити: 

• Пријављеном (преко клуба) 
 

Директор 
Прве рукометне лиге „Запад“ 

Драган Симовић, с.р. 


