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ДРЛ КППАПНИК  2017 /  2018                                                                                                                                                  БИЛТЕН 09 

 Назив екипе Пдигиграп Ппбедип Нерешенп Изгубип 
Ппстигап 
гплпва + 

Примип 
гплпва - 

Гпл 
разлика 

Брпј 
бпдпва 

1 ШАМПТ 65 2 8 8 0 0 254 181 +73 16 
2 КАРАЂОРЂЕ 2 8 5 0 3 301 244 +57 10 
3 МОКРА ГОРА 2 8 5 0 3 209 162 +47 10 
4 РАДНИЧКИ 1964 2 8 4 0 4 247 228 +19 8 
5 НОВИ ПАЗАР 2 8 1 1 6 155 259 -104 3 
6 ЛОКОМОТИВА 2 8 0 1 7 189 281 -92 1 

 Назив екипе Пдигиграп Ппбедип Нерешенп Изгубип 
Ппстигап 
гплпва + 

Примип 
гплпва - 

Гпл 
разлика 

Брпј 
бпдпва 

1 БЕЛИ АНЂЕП 7 7 0 0 188 154 +34 14 
2 УЖИЦЕ 6 4 0 2 189 178 +11 8 
3 АРИЉЕ 6 2 0 4 171 177 -6 4 
4 СДГ УЖИЦЕ 7 2 0 5 196 205 -9 4 
5 СЛПГА  ZMART FORCE 6 1 0 5 133 163 -30 2 
6 ЗЛАТАР 2 0 0 0 0 0 0 0 0 



                                                   
                         

 
 

 
 
 
 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА 09 
 

ДРЛ КОПАОНИК , КРУШЕВАЦ 08.01.2018. 

Схпднп члану 26 став 1 тачка 10 Правилника п удруживаоу и раду Заједнице клубпва ДРЛ Кппапник  за 
такмичарску 2017 / 2018 гпдину , дана 08.01.2018. гпдине дпнпсим 

 
РЕШЕОЕ 

 
1. ДРЛ КППАПНИК 
Брпј 01-04 / 18 
15.12.2017. 
Крушевац 

 
 

Директпр ДРЛ „Кппапник “ Петар Дуоић , ппступајући кап првпстепени  дисциплински  прган , у 
смислу пдредбе члана 68 и 75 ст 2  ДП РСС , пп службенпј дужнпсти , ппвпдпм дисциплинскпг ппступка 
прптив рукпметнпг тренера Душтинац Џемаила из Нпвпг Пазара , збпг дисциплинскпг прекршаја из 
члана 195 ДП РСС , дана13.12.2017. дпнеп је : 

 

Р Е Ш Е О Е 
 

Према: 
 
 Рукпметнпм тренеру Душтинац  Џемаилу   ( лиценца бр. 17270281 )            
 

Изриче се суспензија  
 
 

У трајаоу дп кпначнпсти решеоа п дисциплинскпм прекршају кпји је предмет пвпг ппступка , а најдуже 
дп 30 ( тридесет ) дана. 
За време трајаоа суспензије именпвани немпже наступати у такмичеоу ни пп кпм пснпву. 
Жалба на пвп решеое не задржава оегпвп извршеое. 
У рпку пд месец дана спрпвести дисциплински ппступак и дпнети кпначнп решеое. 

  
  

 
Пбразлпжеое 

 
На пснпву извештаја кпнтрплпра Цветкпвић Јелене са првенствене утакмице брпј 172706017 ПРК „ 
Шампт 65 2 “ – РК „ Нпви Пазар 2 “ кпја није пдиграназбпг ппвлачеоа екипе пд стране 
тренераДуштинац  Џемаила , незадпвпљним пдлукпм да на пвпј утакмици немпже наступити оегпв 
играч Б3 Мекић Алмин , кпји није бип лиценциран за екипу РК „ Нпви Пазар 2“.Записник пд стране 
гпстију није пптписан из разлпга штп није у исти унет играч Мекић Алмин.Тренер Душтинац Џемаил је 
бип категпричан у захтеву да неће извести екипу да игра укпликп му играч Мекић Алмин не игра на 
пвпј утакмици.И ппред наппра кпнтрплпра да ппкуша да му пбјасни да не лиценциран играч немпже 
да наступи на утакмици , пн је пстап при свпјпј пдлуци , такп да утакмица није пдиграна. 
Ппступајући кап првпстепени дисциплински прган , а пп службенпј дужнпсти и на пснпву извештаја 
кпнтрплпра , ппкренуп сам дисциплински ппступак прптив рукпметнпг тренера Душтинац Џемаила, 
збпг дисциплинскпг прекршаја из члана 195 ДП РСС. 
Ппштп ппстпје индиције да је ппменути рукпметни тренер учинип прекршај теже прирпде , дпнеп сам 
решеое кап у дисппзитиву . 

 
 
 



                                                   
                         

 
 

 
 
 
 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА 09 
 

ДРЛ КОПАОНИК , КРУШЕВАЦ 08.01.2018. 
 

Ппука п правнпм леку : 
На пснпву члана 11 ДП РСС , незадпвпљна страна мпже  мпже изјавити жалбу Кпмисији за жалбе РСС 
путем пвпг првпстепенпг пргана у рпку пд 3 ( три ) дана рачунајући пд  дана пбјављиваоа на сајту ДРЛ 
Кппапник и  дпстављаоа решеоа електрпнским путем на  мејл клуба из адресара , кап и на лични мејл 
ппменутпг тренера уз претхпдну уплату таксе пд 24.000,00 РСД  на текући рачун РСС бр.  355-1029294-
63.Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће жалбу 
пдбацити кап непснпвану 

  Пвп решеое ће бити пбјављенп и у Билтену брпј 9 на интернет сајту лиге. 
 
 

 Пбавезује се рукпметни тренер Душтинац Џемаил из Нпвпг Пазара да дпстави свпју изјаву – 
пдбрану писменим путем преппрученпм ппштпм на адресу директпра лиге , или електрпнским 
путем на мејл dunjicp@sbb.rs I dekiaki@gmail.com  
 
2. ДРЛ КППАПНИК 
Брпј 03-04 / 18 
15.12.2017. 
Крушевац 

 
 

Директпр ДРЛ „Кппапник “ Петар Дуоић , ппступајући кап првпстепени  дисциплински  прган , у 
смислу пдредбе члана  35 ст 1 у вези члана 59 став 1 тачка 1 Правилника п рукпметним такмичеоима 
РСС , а у ппступку ппвпдпм регистрације утакмице 05 кпла ДРЛ “ Кппапник“ „Запад 1“ између РК „ 
Мпкра Гпра 2“ из Зубинпг Пптпка и РК „ Карађпрђе 2“ из Тпппле , дана 15.12.2017.гпдине дпнеп је : 

 
 

РЕШЕОЕ 
 

Утакмица 05.кпла ДРЛ „ Кппапник запад 1“ кпја је према усвпјенпм календару такмичеоа требала да 
се пдигра 05.12.2017.гпдине , али је на захтев РК „ Карађпрђе“ из Тпппле пдлпжена и иста је требала да 
се пдигра дана 10.12.2017.гпдине у 12:30 у Зубинпм Пптпку, а кпја се није пдиграла збпг непправданпг 
изпстанка РК „ Карађпрђе 2“ из Тпппле , па се иста региструје службеним резултатпм 10:0 у кприст 
екипе РК „ Мпкра Гпра 2“.  

 
Пбразлпжеое 

 
Представник РК „ Карађпрђе 2“ се дана 10.12.2017.гпдине ујутру у 7:30 часпва јавип телефпнпм и 
пбавестип директпра лиге да оихпва екипа није у мпгућнпсти да путује у Зубин Пптпк  и пдигра 
запсталу првенствену утакмицу са екиппм РК „ Мпкра Гпра 2“  , јер нису били у мпгућнпсти да се такп 
ранп прганизују. 
Наппмиоем да су представници РК „ Карађпрђе 2“ пдмах накпн пбјављиваоа термина пдиграваоа 
утакмице тражили да се термин ппмери за касније истпг дана.Директпр лиге је учинип све наппре неби 
ли се нашап адекватан термин за пбе екипе , али дпмаћин није мпгап да им изиђе у сусрет  псим 
термина кпји је предлпжип.Председник РК „ Карађпрђе“ Ђурђевић Гпран је тпкпм прегпвпра и 
тражеоа решеоа за нпви термин нагпвестип да оегпва екипа неће путпвати на пву утакмицу. 
Председник РК „ Карађпрђе“ Гпран Ђурђевић је пбавестип директпра лиге писменим путем , где је 
исказап свпје незадпвпљствп за предлпжени термин у 12:30 , јер приликпм пдлагаоа утакмице , бип је 
дпгпвпр и жеља дпмаћина да се утакмица игра 10.12.2017. у 18:00 , међутим , када је дпмаћин 
дпгпвприп термин са људима из сппртске хале , није билп мпгуће дпбити други термин за 10.12.2017. 
псим у 12:30 .И ппред нпвпг ппкушаја дпмаћина да изађе у сусрет захтеву гпстујуће екипе , али 
адекватнпг резултата није билп. 

mailto:dunjicp@sbb.rs
mailto:dekiaki@gmail.com


                                                   
                         

 
 

 
 
 
 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА 09 
 

ДРЛ КОПАОНИК , КРУШЕВАЦ 08.01.2018. 
 
Директпр ДРЛ „ Кппапник“ је издап саппштеое п непдиграваоу предметне утакмице и пбавестип 
екипу РК „ Мпкра Гпра 2“  , кап и делегирана службена лица за утакмицу , да се иста неће пдиграти 
какп се неби стварали нпви трпшкпви прганизације пве утакмице. 
Из свега напред наведенпг прпизилази да РК „ Карађпрђе 2“ непправданп није наступип на наведенпј 
утакмици , збпг чега је у смислу члана 59 став 1 тачка 1 Правилника п рукпметним такмичеоима дпнета 
пдлука кап у дисппзитиву пвпг решеоа. 

Ппука п правнпм леку : 
На пснпву члана 136 ДП РСС , незадпвпљна страна мпже  мпже изјавити жалбу Кпмисији за жалбе РСС 
путем пвпг првпстепенпг пргана у рпку пд 3 ( три ) дана рачунајући пд  дана пбјављиваоа на сајту ДРЛ 
Кппапник и  у Билтену бр. 9 , уз претхпдну уплату таксе пд 24.000,00 РСД  на текући рачун РСС бр.  355-
1029224-63.Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће 
жалбу пдбацити кап непснпвану. 
 
3. ДРЛ КППАПНИК 
Брпј 04-04 / 18 
17.12.2017. 
Крушевац 

 
 

Директпр ДРЛ „Кппапник “ Петар Дуоић , ппступајући кап првпстепени  дисциплински  прган , у 
смислу пдредбе члана  35 ст 1 у вези члана 59 став 1 тачка 4 Правилника п рукпметним такмичеоима 
РСС , а у ппступку ппвпдпм регистрације утакмице 06 кпла ДРЛ “ Кппапник“ „Запад 1“ између РК „ 
Шампт 65  2“ из Аранђелпвца и РК „ Нпви Пазар 2“ из Нпвпг Пазара  , дана 17.12.2017.гпдине дпнеп је : 

 
 

РЕШЕОЕ 
 

Утакмица 06.кпла ДРЛ „ Кппапник запад 1“ кпја је према усвпјенпм календару такмичеоа  требала да 
се пдигра 12.11.2017.гпдине , али је на захтев РК „ Шампт 65 2“ из Аранђелпвца пдлпжена и иста је 
требала да се пдигра дана 10.12.2017.гпдине у 16:30 у Аранђелпвцу, а кпја се није пдиграла збпг 
непправданпг наступаоа РК „ Нпви Пазар 2“ из Нпвпг Пазара , па се иста региструје службеним 
резултатпм 10:0 у кприст екипе РК „ Шампт 65 2“.  

 
Пбразлпжеое 

 
Дана 10.12.2017.гпдине у 16:30 је требала да се пдигра запстала првенствена утакмица ДРЛ „ Кппапник“ 
06.кпла у Аранђелпвцу , међутим гпстујућа екипа РК „ Нпви Пазар 2“ кпја је дппутпвала на пву утакмицу 
, али није хтела да наступи на истпј нити да пптпише записник , јер су тражили да им у записник буде 
уписан играч кпји није лиценциран за пву екипу штп кпнтрплпр на пвпј утакмици Цветкпвић Јелена није 
дпзвплила , накпн чега је тренер ппвукап екипу и није желеп да се иста пдигра , такп да иста није ни 
пдиграна. 
Из свега напред наведенпг прпизилази да РК „ Нпви Пазар 2“ из Нпвпг Пазара непправданп није 
наступип на наведенпј утакмици , збпг чега је у смислу члана 59 став 4 Правилника п рукпметним 
такмичеоима дпнета пдлука кап у дисппзитиву пвпг решеоа. 

Ппука п правнпм леку : 
На пснпву члана 136 ДП РСС , незадпвпљна страна мпже  мпже изјавити жалбу Кпмисији за жалбе РСС 
путем пвпг првпстепенпг пргана у рпку пд 3 ( три ) дана рачунајући пд  дана пбјављиваоа на сајту ДРЛ 
Кппапник и  у Билтену бр. 9 , уз претхпдну уплату таксе пд 24.000,00 РСД  на текући рачун РСС бр.  355-
1029224-63.Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће 
жалбу пдбацити кап непснпвану. 
 



                                                   
                         

 
 

 
 
 
 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА 09 
 

ДРЛ КОПАОНИК , КРУШЕВАЦ 08.01.2018. 
 
 
 
4. ДРЛ КППАПНИК 
Брпј 05-04 / 18 
18.12.2017. 
Крушевац 

 
 

Директпр ДРЛ „Кппапник “ Петар Дуоић , ппступајући кап првпстепени  дисциплински  прган , у 
смислу пдредбе члана  75 ст 2 ДП  РСС , пп службенпј дужнпсти у скраћенпм дисциплинскпм ппступку 
прптив РК „ Карађпрђе 2“ из Тпппле  збпг дисциплинскпг прекршаја из члана 139 ст.1 тачка 50 ,пднпснп 
члан 141 ст.1 ДП РСС  у складу са пдредбама чл.68.ст.2 , чл.134 и 135 ДП РСС , дана 18.12.2017.гпдине 
дпнеп је : 

 
 

РЕШЕОЕ 
 

1. Рукпметни клуб „ Карађпрђе 2“ из Тпппле  
 

Пдгпвпран је  
 

 Штп није : 
 Наступип  на утакмици 05.кпла ДРЛ „ Кппапник“,кпја је требала да се пдигра дана 
10.12.2017.гпдине у Зубинпм Пптпку између РК „ Мпкра Гпра 2“ и РК „ Карађпрђе 2“, 
Чиме је РК „ Карађпрђе 2“ из Тпппле извршип дисциплински прекршај из чл.141ст.1 ДП РСС , па се у 
складу са чланпм 38,39 51 и 52  ст.1 ДП РСС  

 
Кажоава 

 
На нпвчану казну пд  20.000,00 динара кпју је дужан да плати у две рате на текући рачун РС ЦС брпј  
365-100121-15  

 
Пбразлпжеое 

 
Представник РК „ Карађпрђе 2“ се дана 10.12.2017.гпдине ујутру у 7:30 часпва јавип телефпнпм и 
пбавестип директпра лиге да оихпва екипа није у мпгућнпсти да путује у Зубин Пптпк  и пдигра 
запсталу првенствену утакмицу са екиппм РК „ Мпкра Гпра 2“  , јер нису били у мпгућнпсти да се такп 
ранп прганизују. 
Наппмиоем да су представници РК „ Карађпрђе 2“ пдмах накпн пбјављиваоа термина пдиграваоа 
утакмице тражили да се термин ппмери за касније истпг дана.Директпр лиге је учинип све наппре неби 
ли се нашап адекватан термин за пбе екипе , али дпмаћин није мпгап да им изиђе у сусрет  псим 
термина кпји је предлпжип.Председник РК „ Карађпрђе“ Ђурђевић Гпран је тпкпм прегпвпра и 
тражеоа решеоа за нпви термин нагпвестип да оегпва екипа неће путпвати на пву утакмицу. 
Председник РК „ Карађпрђе“ Гпран Ђурђевић је пбавестип директпра лиге писменим путем , где је 
исказап свпје незадпвпљствп за предлпжени термин у 12:30 , јер приликпм пдлагаоа утакмице , бип је 
дпгпвпр и жеља дпмаћина да се утакмица игра 10.12.2017. у 18:00 , међутим , када је дпмаћин 
дпгпвприп термин са људима из сппртске хале , није билп мпгуће дпбити други термин за 10.12.2017. 
псим у 12:30 .И ппред нпвпг ппкушаја дпмаћина да изађе у сусрет захтеву гпстујуће екипе , али 
адекватнпг резултата није билп. 
Директпр ДРЛ „ Кппапник“ је издап саппштеое п непдиграваоу предметне утакмице и пбавестип 
екипу РК „ Мпкра Гпра 2“  , кап и делегирана службена лица за утакмицу , да се иста неће пдиграти 
какп се неби стварали нпви трпшкпви прганизације пве утакмице. 
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Имајући у виду наведенп , пп службенпј дужнпсти сам ппкренуп дисциплински ппступак прптив 
наведенпг клуба збпг дисциплинскпг прекршаја пписанпг у дисппзитиву пвпг решеоа  , а на пснпву 
члана 68 ст.2 ДП РСС.Пбзирпм да се ради п дисциплинскпм прекршају кпји је прпписан у члану 139 ст.1 
тачка 50 и члан 141 ДП РСС спрпвеп сам скраћени дисциплински ппступак у смислу члана 134 ДП РСС. 
Ппступак сам спрпвеп и пвп решеое дпнеп без пдржаваоа расправе уз прибављену изјаву пријављенпг 
кпји је у истпј изнеп разлпге немпгућнпсти пдласка на предметну утакмицу .Наведену изјаву екипе РК „ 
Карађпрђе 2“ сам делимичнп прихватип сматрајући да нема пснпва кпметнарисати навпде исте. 
Из свега напред наведенпг  јаснп се мпже закључити да РК „ Карађпрђе 2“ из Тпппле није наступип на 
предметнпј утакмици , јер је пре пдиграваоа утакмице предап исту прптивнику. 
Збпг напред наведенпг се у пписаним радоама садрже сва пбележја дисциплинскпг прекршаја из 
члана 141 ст.1 ДП РСС , збпг чега је прпглашен пдгпвпрним и кажоен кап у дисппзитиву пвпг решеоа. 
Приликпм пдлучиваоа и примени пдгпварајућег члана ДП РСС , врсти и висини дисциплинске санкције 
впдип сам рачуна п пдредбама члана 38,39,51 и 52 ст.2 ДП РСС , а при пдмераваоу казне имап сам у 
виду висину запрећене казне и тежину извршенпг прекршаја , сматрап сам да има места да се изрекне 
умаоена казна. 
Ценећи све релевантне чиоенице кап и тп да клуб није дп сада бип кажоаван дпнеп сам Пдлуку кап у 
дисппзитиву пвпг решеоа. 

Ппука п правнпм леку : 
Прптив пвпг решеоа , незадпвпљна страна мпже  мпже изјавити жалбу Кпмисији за жалбе РСС путем 
пвпг првпстепенпг пргана у рпку пд 8 ( псам ) дана рачунајући пд  дана пбјављиваоа на сајту ДРЛ 
Кппапник и  у Билтену бр. 9 , уз претхпдну уплату таксе пд 24.000,00 РСД  на текући рачун РСС бр.  355-
1029224-63.Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће 
жалбу пдбацити кап непснпвану. 
 
5. ДРЛ КППАПНИК 
Брпј 06-04 / 18 
22.12.2017. 
Крушевац 

 

Директпр ДРЛ „Кппапник “ Петар Дуоић , ппступајући кап првпстепени  дисциплински  прган , у 
смислу пдредбе члана  75 ст 2 ДП  РСС , пп службенпј дужнпсти у дисциплинскпм ппступку прптив 
Гаљак Игпра  рукпметнпг делегата из Зубинпг Пптпка збпг дисциплинскпг прекршаја из члана 188 ст.2 
ДП РСС , у складу са пдредбама члана 68 ст.2 ДП РСС , дана 22.12.2017.гпдине дпнеп је : 

 
РЕШЕОЕ 

 
2. Гаљак Игпр , рукпметни делегат из Зубинпг Пптпка  

 
Пдгпвпран је  

 
  Штп је : 
  Извршип дисциплински прекршај из члана 188 став 2 ДП РСС , па се  
 

Кажоава 
 

1. Гаљак Игпр из Зубинпг Пптпка , рукпметни делегат , применпм члана 188 став 2 ДП РСС 
забранпм вршеоа функције рукпметнпг делегата у временскпм перипду пд 3 ( три ) месеца , 
рачунајући пд дана пбјављиваоа решеоа на интернет презентацији лиге и у Билтену брпј 9 

 
2. Пвп решеое дпставити Гаљак Игпру из Зубинпг Пптпка , рукпметнпм делегату , на оегпм 

мејл  
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Пбразлпжеое 
 

Директпр лиге је из изјаве Душтинац Џемаила тренера РК „ Нпви Пазар 2“ у вези непдиграваоа 
првенствене утакмице РК „ Шампт 65 2“ -  РК „ Нпви Пазар 2“ дпшап дп сазнаоа да је играч Мекић 
Алмин пдиграп првенствену утакмицу за екипу РК „ Нпви Пазар 2“  прптив екипе РК „ Карађпрђе 2“ 
дана 25.10.2017. у Нпвпм Пазару. 
Директпр лиге је прпверпм у записник са свих пдиграних утакмица утврдип да је играч Мекић Алмин 
наступип за екипу РК „ Нпви Пазар 2“  прптив екипе РК „ Карађпрђе 2“ дана 25.10.2017.гпдине а кпји 
није имап правп наступа , јер није бип лиценциран за екипу РК „ Нпви Пазар 2“ већ је лиценциран самп 
за прву екипу РК „ Нпви Пазар“. 
Делегат на пвпј утакмици је бип Игпр Гаљак из Зубинпг Пптпка кпји није евидентирап и ускратип му 
правп наступа на ппменутпј утакмици , чиме је учинип дисциплински прекршај из члана 188 став 2 ДП 
РСС: 
Тпкпм ппступка затражип сам изјаву пд делегата Гаљак Игпра , а кпји је у изјави признап да је учинип 
грешку , а све у намери да утакмица ппчне штп пре без кашоеоа , јер је ппла града билп без струје , те 
је ппстпјала бпјазан да се тп не деси и у сппртскпј хали , те збпг те пкплнпсти није прпверип лиценце , 
пднпснп није упчип грешку. 
Из свега напред наведенпг јаснп се мпже закључити да је делегат Игпр Гаљак учинип дисциплински 
прекршај пп члану 188 став 2 ДП РСС. 
При пдмераваоу казне имап сам у виду пкплнпсти у кпјима је утакмица пдиграна кап и тежину 
утакмице , а кпја је завршена убедљивпм ппбедпм гпстујуће екипе РК „ Карађпрђе 2“ , такп да наступ 
пвпг играча није имап некпг утицаја на сам резултат. 
Накпн дпбијене изјаве сагледап сам све чиоенице , при чему сам узеп у пбзир ппкајаое , кап и 
чиоеницу да дп сада није бип кажоаван , дпнеп сам Пдлуку кап у дисппзитиву пвпг решеоа.    

Ппука п правнпм леку : 
Прптив пвпг решеоа , незадпвпљна страна  мпже изјавити жалбу Кпмисији за жалбе РСС путем пвпг 
првпстепенпг пргана у рпку пд 8 ( псам ) дана рачунајући пд  дана пбјављиваоа на сајту ДРЛ Кппапник 
и  у Билтену бр. 9 , уз претхпдну уплату таксе пд 24.000,00 РСД  на текући рачун РСС бр.  355-1029224-
63.Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће жалбу 
пдбацити кап непснпвану. 
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6. ДРЛ КППАПНИК 
Брпј 08-04 / 18 
25.12.2017. 
Крушевац 

 
 

Директпр ДРЛ „Кппапник “ Петар Дуоић , ппступајући кап првпстепени  дисциплински  прган , у 
смислу пдредбе члана 75 ст 2  ДП РСС , пп службенпј дужнпсти , у дисциплинскпм ппступку прптив РК „ 
Нпви Пазар“ из Нпвпг Пазара , збпг дисциплинскпг прекршаја из члана 139 ст.1 тачка 50 , пднпснп члан 
141 ст.1 ДП РСС ,а у складу са пдредбама члана 68 ст.2, члана 134 и 135  ДП РСС  дана 25.12.2017. дпнеп 
је : 

 

Р Е Ш Е О Е 
 

1. Рукпметни клуб „ Нпви Пазар“ из Нпвпг Пазара   
 

Пдгпвпран је  
 

 Штп није  
Наступип на утакмици 06.кпла ДРЛ „ кппапник“ , кпја је требала да се пдигра дана 
10.12.2017.гпдине у Аранђелпвцу између екипа РК „ Шампт 65 2“ и РК „ Нпви Пазар 2“. 
Чиме је РК „ Нпви Пазар 2“ из Нпвпг Пазара извршип дисциплински прекршај из члана 141 ст.1 
ДП РСС , па се у складу са чланпм 38 , 39 ,51 и 52 ст.1 ДП РСС  

 
Кажоава  

 
1. На нпвчану казну пд 20.000,00 динара , кпју је дужан да плати у две рате на текући рачун РС 

ЦС брпј 365-100121-15 
 

Пбразлпжеое 
 

Друга екипа РК „ Нпви Пазар“ није пдиграла првенствену утакмицу са екиппм РК „ Шампт 65 2“ у 
Аранђелпвцу , дана 10.12.2017.гпдине, јер тренер екипе РК „ Нпви Пазар 2“ Душтинац Џемаил није 
желеп да изведе екипу на терен , ппштп му делегат – кпнтрплпр утакмице Цветкпвић Јелена није 
дпзвплила да се у записник утакмице у саставу оихпве екипе  нађе играч Мекић Алмин .И ппред 
ппјашоеоа пд стране делегата – кпнтрплпра да не – лиценциран играч немпже да наступа и 
уппзпреоа на ппследице кпје прпузрпкују дисциплинску санкцију и за оега и за клуб , тренер 
Душтинац Џемаил пстап је при свпјпј пдлуци , такп да утакмица није ни пдиграна. 
Приликпм пдмераваоа казне ценп сам и чиоеницу да се рукпвпдствп клуба „ Нпви Пазар“ пградилп пд 
пдлуке кпју је тренер Душтинац Џемаил дпнеп сампиницијативнп без кпнсултације са управпм клуба , 
чиме је нанеп штету угледу клуба. 
Ценећи све релевантне чиоенице , а ппсебнп тп штп рукпвпдствп клуба има жељу , а тп и ппказује , да 
афирмише јпш више рукпмет у свпјпј средини , на тај начин штп су ствпрени услпви за рад са млађим 
категпријама , те пживљаваоу женскпг рукпмета и „бпрби“ за виспк пласман прве екипе , те сам 
кпристећи члан 51 и 52 ДП РСС дпнеп пдлуку кап у дисппзитиву решеоа. 

Ппука п правнпм леку : 
Прптив пвпг решеоа, незадпвпљна страна мпже  мпже изјавити жалбу Кпмисији за жалбе РСС путем 
пвпг првпстепенпг пргана у рпку пд 8 ( псам ) дана рачунајући пд  дана пбјављиваоа на сајту ДРЛ 
Кппапник и  дпстављаоа решеоа електрпнским путем на  мејл клуба из адресара  уз претхпдну уплату 
таксе пд 24.000,00 РСД  на текући рачун РСС бр.  355-1029294-63.Укпликп се жалба ппднесе без 
истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће жалбу пдбацити кап непснпвану 
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7. ДРЛ КППАПНИК 
Брпј 07-04 / 18 
25.12.2017. 
Крушевац 

 
 

Директпр ДРЛ „Кппапник “ Петар Дуоић , ппступајући кап првпстепени  дисциплински  прган , у 
смислу пдредбе члана 75 ст 2  ДП РСС , пп службенпј дужнпсти , ппвпдпм дисциплинскпг ппступка 
прптив рукпметнпг  тренера Душтинац Џемаила из Нпвпг Пазара , збпг дисциплинскпг прекршаја из 
члана 195 ДП РСС ,а у складу са пдредбама члана 68 ст.2 ДП РСС  дана 25.12.2017. дпнеп је : 

 

Р Е Ш Е О Е 
 

2. Душтинац Џемаил , рукпметни тренер из Нпвпг Пазара  
 

Пдгпвпран је  
 

 Штп је  
  Извршип дисциплински прекршај из члана 195 ст.2 ДП РСС , па се  
 

Кажоава  
 

2. Душтинац Џемаил из Нпвпг Пазара , рукпметни тренер применпм члана 195 ДП РСС 
забранпм наступа у трејаоу пд 6 ( шест ) месеци 

3. Казна тече пд дана изрицаоа суспензије 
4. Решеое дпставити Душтинац Џемаилу на свпј лични мејл и РК „ Нпви Пазар“ на мејл из 

адресара клуба. 
 

 
Пбразлпжеое 

 
Кпнтрплпр Јелена Цветкпвић је прекп званичнпг извештаја делегата пбавестила директпра лиге да дана 
10.12.2017.гпдине утакмица ПРК „ Шампт 65 2 “ – РК „ Нпви Пазар 2 “ није пдиграна, из разлпга штп 
тренер Душтинац Џемаил није хтеп да изведе екипу на терен, јер делегат – кпнтрплпр није дпзвплип 
наступ играчу Мекић Алмину , кпји није бип лиценциран за екипу РК „ Нпви Пазар 2“. 
Наиме , када је делегат дап записник на пптписиваое , видевши да у записнику нема играча Мекић 
Алмина , тренер Душтинац Џемаил је рекап да записник неће бити пптписан и да екипа неће изаћи на 
терен , укпликп се не дпзвпли наступ ппменутпм играчу.И ппред накнаднпг уппзпреоа и ппјашоеоа пд 
стране делегата да не – лиценциран играч нема правп наступа , пн је пстап при свпјпј пдлуци и екипу 
ппвукап са терена , такп да се утакмица није пдиграла. 
Тпкпм ппступка затражип сам изјаве пд свих службених лица , тренера Душтинац Џемаила и екипе РК „ 
Нпви Пазар“.РК „ Нпви Пазар“ у свпјпј изјави кпју је дпставип , пграђује се пд ппнашаоа тренера 
Душтинац Џемаила .Наиме, тренер екипе Душтинац Џемаил је пдлуку да не пдигра утакмицу у 
Аранђелпвцу дпнеп пптпунп сампиницијативнп , без знаоа и кпнсултације са впђствпм РК „ Нпви 
Пазар“ , такп да се клуб пграђује пд таквпг ппступка и ппнашаоа тренера Душтинац Џемаила и такав 
ппступак је нанеп велику штету угледу клуба. 
Из свега напред наведенпг , јаснп се мпже закључити да је тренер Душтинац Џемаил учинип 
дисциплински прекршај пп члану 195 став 2 ДП РСС. 
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Ппука п правнпм леку : 
Прптив пвпг решеоа, незадпвпљна страна мпже  мпже изјавити жалбу Кпмисији за жалбе РСС путем 
пвпг првпстепенпг пргана у рпку пд 8 ( псам ) дана рачунајући пд  дана пбјављиваоа на сајту  ДРЛ 
Кппапник и  дпстављаоа решеоа електрпнским путем на  мејл клуба из адресара , кап и на лични мејл 
ппменутпг тренера уз претхпдну уплату таксе пд 24.000,00 РСД  на текући рачун РСС бр.  355-1029294-
63.Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће жалбу 
пдбацити кап непснпвану 
 
 
 
 
 Путем службенпг Билтена кпји се издаје накпн свакпг пдигранпг  кпла ( када се игра ванреднп кплп – 
накпн два пдиграна кпла ) , клубпви ће бити уреднп инфпрмисани.Службена решеоа у Билтену имају 
СЛУЖБЕНИ и ЗВАНИЧНИ  карактер и замеоују ппсебнп писана решеоа и Пдлуке.  

 
ДРЛ КППАПНИК 

                                                                                                                                                                                           Д И Р Е К Т П Р 
Петар Дуоић с.р. 
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