
 
Број: 10-03/21 
Датум: 10.12.2021 год. 
 
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, а везано за утакмицу 08. кола 
ПРЛ Запад за мушкарце која је одиграна дана 20.11.2021. године у Пријепољу у између 
екипа РК „Бели Анђео“ из Пријепоља и РК „Мачва“ из Богатића у складу са одредбама чл.68 
ст.2, чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, дана 10.12.2021. године, донео 
је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Обуставља се дисциплински поступак против РК „Бели Анђео“ из Пријепоља 
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Делегат утакмице Киковић Здравко је у свом извештају делегата навео да РК „Бели Анђео“ 
из Пријепоља , није исплатио трошкове службених лица на првенственој утакмици 8. кола за 
жене, између екипа РК „Бели Анђео“ из Пријепоља и РК „Мачва“ из Богатића, која је 
одиграна 20.11.2021 године у Пријепољу, чиме би извршио дисциплински прекршај из чл. 
139 ст.1 тач.39. Дисциплинског правилника РСС.  

 

Дана 06.12.2021. године  путем електронске поште , делегат обавештава да је РК „Бели 

Анђео“ из Пријепоља у потпуности измирио трошкове према службеним лицима, те су се у 

складу са чл. 94 ст. 3 ДП РСС стекли услови за обустављање дисциплинског поступка као у 

диспозиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :  
Против овог решења жалба није дозвољена, у смислу чл.89 ст.3 Дисциплинског правилника 
РСС.  
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.  
 

                                                                                                           ДИРЕКТОР 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ЗАПАД 

                                                                                      Драган Симовић с.р 


