
 
Број: 16-02/23 
Датум: 20.03.2023 год. 
 
 
 
Директор Прве рукометне лиге Запад Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински 
орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, у дисциплинском поступку 15-
02/23, који се води против екипе ЖОРК ,,Јагодина 2“ из Јагодине, у складу са одредбама чл.68 ст.1, 
чл.69, чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, дана 20.03.2023. године, донео је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЖОРК ,, ЈАГОДИНА 2“ из Јагодине  

Одговоран је:  

Јер је одустао од такмичења у ПРЛ Запад 2022/2023 чиме је пријављени клуб извршио прекршај из 
чл.141 Дисциплинског правилника РСС, па се: 

КАЖЊАВА 
 

ЖОРК ,,Јагодина 2“ из Јагодине новчаном казном у износу од 150.000,00 (стотинупедесетхиљада) 
динара, који су дужни уплатити у року од 30 ( тридесет) дана рачунајући од дана правоснажности 
овог решења, на текући рачун број РСЦС 105-3561-16. 
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Дана 18.02.2023 године на меил адресу Прве лиге Запад стигло је обавештење ЖОРК ,,Јагодина 2“ 
из Јагодине у коме се наводи: ,, Услед новонастале ситуације, одласка тренера ЖОРК ,,Јагодина 2“ 
због својих оправданих приватних разлога и одустајања многих девојака (због школе и  неких других 
разлога) ЖОРК ,,Јагодина 2“ није у  могућности да настави такмичење у ПРЛЗ“. 
 
На основу послатог обавештења o иступању из даљег такмичења од стране ЖОРК ,,Јагодина 2“, 
Директор је сматрајући да су испуњени сви услови, покренуо дисциплонски поступак против 
пријављеног клуба, при чему је истовремено решењем о покретању дисциплинског поступка дата 
могућност пријавњеном клубу да изнесе своју писану одбрану, у складу са чланом 90. 
Дисциплинског правилника РСС-а. 
 
Пријављеном клубу је остављен рок од 8 (осам) дана од дана достављања Решења о покретању 
дисциплинског поступка, ради давања писане одбране. 
 
Пријављени клуб није искористио могућност предвиђену чланом 90. Дисциплинског правилника  
РСС-а и у датом року од 8 (осам) дана није доставио писану одбрану-изјаву. 
 
На основу свега горе наведеног, утврђено је да ЖОРК ,,Јагодина 2“ из Јагодине иступио из 
такмичења, из чега недвосмислено произилази да је тиме пријављени клуб извршио дисциплински 
прекршај, који му се ставља на терет. 
 
Приликом одређивања дисциплинске санкције, Директор није препознао ни једну олакшавајућу 
околност.  



 
На основу свега горе наведеног, Директор лиге је ценио све околности конкретног случаја и на 
основу тога донео одлуку као у изреци.  
 
ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ :  
 
Против овог решења, у делу где је одлучено о дисциплинској одговорности пријављеног, може се, 
сходно члану 100. ст.1 ДП РСС, изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, путем овог првостепеног 
органа, а у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана достављања.  
 
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од 24.000,00 
динара на текући рачун РСС бр. 325-9500600047582-88 
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће жалбу 
одбацити као недозвољену. 
 

Доставити :  
− Пријављеном клубу ЖОРК ,,Јагодина 2“ из Јагодине 
 

 

ДИРЕКТОР 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ЗАПАД 

Драган Симовић с.р. 

 


