
 
 
Број: Р01-1/2022 
Датум: 01.12.2022 год. 

 
Такмичарска комисија РСЦС, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу 
одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, по спроведеном дисциплинском поступку 
против МРК Хајдук Вељко из Неготина, због прекршаја из члана 139 ст.2. тач. 47.  

Дисциплинског правилника РСС, дана 01.12.2022, доноси:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. МРК ХАЈДУК ВЕЉКО из Неготина 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
Што није: 
 наступио на Куп утакмици ¼ финала – мушкарци, 09.11.2022. године у Смедереву 

између РК Смедерево из Смедерева и МРК Хајдук Вељко из Неготина, 
чиме је извршио дисциплински прекршај из чл. 139 ст. 2  тач. 47 Дисциплинског правилника 
РСС,  

 због чега се, применом одредби чл. 37, 38, 39, 40, 51 и 139 ст.2 тач. 47. 
Дисциплинског правилника РСС,  
 

К А Ж Њ А В А 
 

новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, 

 
коју је дужан уплатити у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана правоснажности овог 
решења, на текући рачун Рукометног савеза Централне Србије број 105-3561-16.  

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Дана 03.11.2022 године, путем електронске поште, МРК Хајдук Вељко из Неготина је 
обавестио Такмичарску комисију РСЦС као првостепени орган за спровођење Куп такмичења 
да због кадровских проблема, тј немогућности већине играча због пословних обавеза, није у 

могућности да отпутује на заказану утакмицу ¼ финала Купа групе Исток – мушкарци, РК 
Смедерево – МРК Хајдук Вељко. 
 

У току поступка је извршен увид у наведене разлоге, па је на основу тог доказа утврђено 
следеће чињенично стање:  
 

МРК Хајдук Вељко из Неготина неоправдано није наступио на утакмици ¼ финала Купа 
групе Исток – мушкарци, заказаној за 09.11.2022. године у Смедереву између РК Смедерево 
из Смедерева и МРК Хајдук Вељко из Неготина, 

чиме је извршио дисциплински прекршај из чл. 139 ст. 2 тач.47 Дисциплинског правилника 
РСС. 
 

Због наведеног се у описаним радњама клуба садрже сва обележја дисциплинског прекршаја 
из чл. 139 ст.2 тач.47 Дисциплинског правилника РСС, због чега је проглашен одговорним и 
кажњен као у диспозитиву овог решења.  

 



Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције водило се рачуна о 

одредбама чл.37, чл.38, чл.39, чл.40, чл.51, и чл.139 ст.2 тач.47 Дисциплинског правилника 
РСС, а при одмеравању казне имала се у виду висина запрећене казне и тежина 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 8 дана (чл.100 ДП РСС) 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. 

 

 
 

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА РСЦС 

 
 
Доставити:  

1. МРК Хајдук Вељко (Неготин) 


