
 
Број: 07-02/21 
Датум: 19.11.2021 
 
Директор Прве рукометне лиге Запад, Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински 
орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, те чл. 6. ст. 1. алинеја 9. Одлуке 
о обављању функције Директора лиге, у дисциплинском поступку против  РК Oмладинац из Горњег 
Милановца, због дисциплинског прекршаја из члана 139. став 1. тачка 46. Дисциплинског 
правилника РСС, дана 19.11.2021.  године, донео је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Рукометни клуб „Омладинац“ из Горњег Милановца 

                                                               О Д Г О В О Р А Н  Ј Е 
 
ШТО  : 
 
Није дошао на утакмицу  06. кола Прве  рукометне лиге Запад  за мушкарце  која је по Каленадру 
такмичења Рукометног савеза Србије предвиђена да се одигра 06/07.11.2021 године  а заказана од 
стране домаћина за суботу 06.11.2021. године за 19:30 часова. 
Чиме је РК Oмладинац из Горњег Милановца  извршо дисциплински прекршај из чл.139 став 1 тачка 
46  ДП РСС, па се у складу са чланом 37, 38, 39 и 51 ДП РСС, 
 

К А Ж Њ А В А 
 

новчаном казном у износу од 60.000,00 динара 
 

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

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Рк Бели Анђео Пријепоље је 01.11.2021. године доставио меил у коме јавља термин одигравања 
утакмице 6. кола ПРЛ Запад за мушкарце за суботу 06.11.2021. године у 19:30 часова. У петак у 
касним вечерњим сатима РК Oмладинац обавештава руководство лиге да се играчи који су 
прележали Ковид нису опоравили, да неки играчи имају приватне обавезе а да за пар играча немају 
сагласнос родитеља за одлазак на утакмицу. Обавестили су и екипу домаћина. 
 
РК Бели Анђео се изјаснио да не може да обезбеди други термин за одигравање утакмице.  
 
Како клубови нису могли да се договре о одлагању утакмице и заказивању новог термина исте, дана 
10.11.2021. донео сам решење о покретању дисциплинског поступка против РК Oмладинац 
регистрацији утакмице 6 кола ПРЛ Задап за мушкарце између РК Бели Анђео - РК Oмладинац.  
 
 
Наведене доказ сам ценио и прихватио у целости сматрајући да нема основа да се посумља у 
тачност истог. 
 



Из наведеног,  у описаним радњама, виде се сва обележја дисциплинског прекршаја из члана 139. 
став 1. тачка 46. Дисциплинског правилника РСС, због чега је клуб, проглашен одговорним и кажњен 
као у диспозитиву овог решења. 
 
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске казне водио сам рачуна о одредбама    
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 3 (три) дана рачунајући од дана достављања.  
Уз жалбу је обавезно приложити доказ о уплати таксе на жалбу у износу од 24.000,00 динара на 
рачун РСС број 325-9500600047582-88, у противном ће жалба бити одбачена као недозвољена. 
 
 
 

 

 
ПРВА  РУКОМЕТНА ЛИГА ЗАПАД 

ДИРЕКТОР 
ДРАГАН СИМОВИЋ с.р.  

 


