
 

 

 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 

ПРЕМА: 

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

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 

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. 

Поступајући као првостепени орган, по службеној дужности, а на основу изјавe на 
друштвенoj мрежи, покренуо сам дисциплински поступак против играча Милоша  

Текића, због дисциплинског прекршаја из чл.174. Дисциплинског правилника РСС. 

Имајући у виду садржај изјава, произилази да постоји основана сумња да је играч 
извршио дисциплински прекршај који му се ставља на терет, за који је прописана 
дисциплинска санкција забране наступа,односно вршења функције до 3(три) 
утакмице,или у временском трајању до годину дана,или новчаном казном до 



250.000 динара, 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.174. 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. 


