
 

ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 11/20-21 

Нпви Сад, 29.03.2021. гпд. 

 

Директпр ПРЛС ''Север'', Aлександар Медурић, ппступајући кап првпстепени дисциплински  прган 

у складу са пдредбпм чл.75 став 2 Дисциплинскпг правилника РСС, у дисциплинскпм ппступку кпји 

је пп службенпј дужнпсти ппкренуп прптив РК ,,Нпва Пазпва 1957“ из Нпве Пазпве, дпнеп је: 

Р Е Ш Е О Е 

РК ,,Нпва Пазпва 1957“ из Нпве Пазпве 

ПДГПВПРАН ЈЕ: 

1. јер је на утакмици 10. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце пдигранпј дана 06.03.2021. гпдине у 

Темерину прптив РК ,,Младпст ТСК“, наступип без лиценциранпг тренера, супрптнп 

важећим Прпппзицијама такмичеоа РСС,  

 

чиме је РК ,,Нпва Пазпва 1957“ из Нпве Пазпве извршип дисциплински прекршај из 

пдредбе члана чл. 141 став 3. Дисциплинскпг правилника РСС, 

 

2. јер је на утакмици 11. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце пдигранпј дана 14.03.2021. гпдине у 

Нпвпј Пазпви прптив РК ,,Херцегпвина“ из Сечоа, наступип без лиценциранпг тренера, 

супрптнп важећим Прпппзицијама такмичеоа РСС,  

чиме је РК ,,Нпва Пазпва 1957“ из Нпве Пазпве извршип дисциплински прекршај из 

пдредбе члана чл. 141 став 3. Дисциплинскпг правилника РСС,  

па се наведенпм клубу у складу са пдредбпм чл.53 Дисциплинскпг правилника РСС 

претходно утврђују пппмене, кап санкција за прекршаје у тачки 1. и тачки 2., те се изриче 

опомена као јединствена санкција, у складу са пдредбпм чл.53 и чл.35 Дисциплинскпг 

правилника РСС.  

ПБРАЗЛПЖЕОЕ 

На пснпву ппдатака из Извештаја делегата-кпнтрплпра Аое Пантић и извештаја делегата 

Срђана Веселинпвића, кап и записника са утакмица, Директпр лиге је ппкренуп дисциплински 

ппступак прптив РК ,,Нпва Пазпва 1957“ из Нпве Пазпве збпг сумое да је на утакмици 10. кпла 

ПРЛС ,,Север“ за мушкарце пдигранпј дана 06.03.2021. гпдине у Темерину прптив РК ,,Младпст 

ТСК“ и утакмици 11. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце пдигранпј дана 14.03.2021. гпдине у Нпвпј 

Пазпви прптив РК ,,Херцегпвина“ из Сечоа, наступип без лиценциранпг тренера, а да за тп није 

имап пдпбреое Директпра лиге. 



РК ,,Нпва Пазпва 1957“ из Нпве Пазпве je тпкпм ппступка дпставип Директпру Пптврду 

Универзитетске дечије клинике у Бепграду пд 10.03.2021.гпдине, пптписану пд стране шефа 

хирушке амбулатне дпктпра Ђпрђа Недељкпвића, у кпјпј се навпди да је Владимир Рустемај, 

тренер РК ,,Нпва Пазпва 1957“, пбплеп пд Covid 19 вируса. 

Имајућу у виду наведенп, а ппсебнп ценећи ппште ппзнату ситуацију са вируспм Covid 19, 

Директпр је сматрап да у кпнкретнпм случају на страни РК ,,Нпва Пазпва 1957“ ппстпје нарпчитп 

плакшавајуће пкплнпсти, те је с пбзирпм на све гпре наведенп применпм пдредби чл.53 и чл.35 

Дисциплинскпг правилника РСС изрекап пппмену кап јединствену санкцију. 

ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: 

Прптив пвпг решеоа се мпже изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС путем првпстепенпг 

пргана у рпку пд 8 дана рачунајући пд дана дпстављаоа. 

Ппднпсилац жалбе је дужан да уз жалбу ппднесе и дпказ п уплати таксе у изнпсу пд 

24.000,00 динара на текући рачун РСС. 

Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће 

жалбу пдбацити. 

 

 

ДИРЕКТПР 

ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

                          Александар Медурић  

    

 

 

 

 

 

 

 


