
 
Број: 24-04/22 
Датум: 21.05.2022 год. 
 
Директор ПРЛ 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, поводом дисциплинског поступка поднетог од стране 
Рукометног судије Вукашина Радосављевића, а у вези са догађајем на утакмици 1 кола 
баража ПРЛ Запад за мушкарце која је одиграна дана 04.05.2022. године у Аранђеловцу 
између екипа ОРК ,,Шамот 65-2“ из Аранђеловца и РК ,,Раднички“ из Ћуприје против играча 
Ђорђа Крејовића из Аранђеловца, због дисциплинског прекршаја из члана 139. ДП РСС, дана 
21.05.2022. године, донео је :  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ОРК ,,Шамот 65-2“ из Аранђеловца 211006 
 

 
ОДГОВОРАН ЈЕ  

 
ШТО СУ: 
 
На утакмици полуфинала баража ПРЛ Запад за мушкарце која је одиграна дана 04.05.2022. 
године у Аранђеловцу између екипа ОРК ,,Шамот 65-2“ из Аранђеловца и РК ,,Раднички“ из 
Ћуприје, дисквалификовани са пријавом играчи:  

1. Ђорђе Крејовић, лиценца 21100605 
2. Мрда Симон,      лиценца 21100626 

чиме је OРК „Шамот 65-2“ из Аранђеловца начинио дисциплински прекршај из члана 139 
тачка 41 Дисциплинског правилника РСС,  
 
па му се у складу са чланом 37, 38, 39, 40, 51 и 53 Дисциплинског правилника РСС,   
 

У Т В Р Ђ У Ј У 
 

  - за дисциплински прекршај из члана 163. став 1 ДП РСС, из тачке 1 овог решења, новчана 
казна у износу од 20.000,00 РСД, 
  - за дисциплински  прекршај из члана 162. став 1 ДП РСС, из тачке 1 овог решења, новчана 
казна у износу од 20.000,00 РСД 
 

КАЖЊАВА 
 

НА ЈЕДИНСТВЕНУ КАЗНУ У ИЗНОСУ ОД 40.000,00 РСД 
 
 Коју су дужни да уплате у року од 30 дана рачунајући од дана правоснажности овог 
решања, на текући рачун Рукометног савеза Централне Србије број 105-3561-16  
 

 
 
 



Образложење 
 
На основу Пријаве за покретање дисциплинског поступка судије Вукашина Радосављевића 
утакмице 01. Кола баража ПРЛ Запад за мушкарце која је одиграна дана 04.05.2022. године 
у Аранђеловцу  између екипа ОРК ,,Шамот 65-2“ из Аранђеловца и РК ,,Раднички“ из Ћуприје 

1. Крејовић Ђорђе у 60 минуту утакмице, након досуђеног седмерца и искључења 
играча Милојевић Алексе играч Крејовић Ђорђе улази у вербални сукоб са 
искљученим играчем, након чега играчи обе екипе улазе на терен, настаје општа 
гужва и метеж на терену . Поменути играч кажњен је дисквалификацијом са 
пријавом по правилу 8:10a Правила рукометне игре, чиме је играч Крејовић Ђорђе 
извршио дисциплински прекршај из члана 163. Дисциплинског правилника РСС. 

2. Мрда Симон у 60 минуту(59:54), након уласка обе екипе на терен играч играч Пушица 
Срђан (21101120) је ударио Мрду Симона након чега је овај узвратио истом мером. 
Поменути играч кажњен је дисквалификацијом са пријавом по правилу 8:10a чиме је 
играч Мрда Симон извршио дисциплински прекршај из члана 162. Дисциплинског 
правилника РСС. 
 

Наводе дисциплинске пријаве су својим изјавама- сведочењима потврдили контролор Петар 
Вукојићић   и судија Бојан Јевремовић, пријаљени су доставили изјаву-одбрану. 
Током поступка, а на основу навода из дисциплинске пријаве, изјаве-сведочења судије и 
контролора, датих након одигране утакмице и достављене у предвиђеном року, Директор је 
утврдио да су играчи ОРК ,,Шамот 65-2“ из Аранђеловца  
 
 1.Крејовић Ђорђе (лиценца број 21100605)улази у вербални сукоб са искљученим играчем, 
након чега играчи обе екипе улазе на терен, настаје општа гужва и метеж на терену . 
Поменути играч кажњен је дисквалификацијом са пријавом по правилу 8:10a 
 
2.Мрда Симон (лиценца број 21100626) након уласка обе екипе на терен играч играч 
Пушица Срђан је ударио Мрду Симона након чега је овај узвратио истом мером. Поменути 
играч кажњен је дисквалификацијом са пријавом по правилу 8:10a 
 
Евентуална жалба на ово решење не одлаже његово извршење, на основу одредбе чл.11 
ст.3 ДП РСС, тако да исто производи дејство одмах по достављању именованом и 
објављивању на званичној интернет презентацији ПРЛ Запад за мушкарце, а у смислу 
одредбе чл.10 ст.4 ДП РСС.  
 
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. 
 
 

ДИРЕКТОР 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ЗАПАД 

 
Драган Симовић с.р. 

 
 
 

 


