
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 

Брпј: 15/18-19 
Нпви Сад, 03.12.2018. гпд. 

           

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

у складу са пдредбпм чл.75 став 2 Дисциплинскпг правилника РСС, а на пснпву пвлашћеоа из 

пдредбе чл.26 став 1 алинеја 10. Правилника п удруживаоу и раду Заједнице клубпва ПРЛС 

''Север'', у дисциплинскпм ппступку кпји је ппкренут прптив прптив ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка,  

дпнеп је: 

Р Е Ш Е О Е 

ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка 

ПДГПВПРАН ЈЕ: 

јер је Хеђи Ерика (ЖРК ,, Раднички“ из Бајмпка), кап пдгпвпрни представник екипе,  накпн 

завршетка утакмице 8. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигране дана 10.11.2018. гпдине у Зреоанину, између 

ЖРК ,,Прплетер“ из Зреоанина и ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка пдбила да се ппздрави са делегатпм 

утакмице Стевицпм Јевремпв,  

чиме је ЖРК ,, Раднички“ из Бајмпка извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.140 

став 1. тачка 1.  Дисциплинскпг правилника РСС, па се: 

КАЖОАВА 

ЖРК ,, Раднички“ из Бајмпка новчаном казном у износу од 3.000,00 динара, кпју су дужни 

уплатити у рпку пд 30 дана рачунајући пд дана правпснажнпсти пвпг решеоа, на текући рачун РСВ 

бр. 340-1943-18, а укпликп наведену нпвчану казну не уплате у пстављенпм рпку иста ће бити 

замеоена за дисциплинску санкцију пдузимаоа бпдпва, такп штп ће се изрећи казна пдузимаоа 

једнпг бпда. 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 

Делегат Стевица Јевремпва је накпн утакмице 8. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигране дана 

10.11.2018. гпдине у Зреоанину, између ЖРК ,,Прплетер“ из Зреоанина и ЖРК ,,Раднички“ из 

Бајмпка, ппднеп дисциплинску пријаву у кпјпј је навеп да је Хеђи Ерика (ЖРК ,, Раднички“ из 

Бајмпка), кап пдгпвпрни представник екипе, накпн завршетка утакмице пдбила да се са оим 

рукује. 

Навпде делегата Стевице Јевремпва свпјим изјавама - свпдпчеоем пптврдили су 

записничар, мерилац времена и рукпметне судије са наведене утакмице, дпк Хеђи Ерика (ЖРК ,, 

Раднички“ из Бајмпка), накпн пдигране уткамице није желела да даје свпју изјаву – пдбрану. 

 



На пснпву свега гпре наведенпг Директпр лиге је сматрајући да су испуоени услпви за 

ппкретаое дисциплинскпг ппступка, дпнеп решеое п ппкретаоу дисциплпинскпг ппступка, те је 

пставип мпгуђнпст пријављенпм клубу да у рпку пд 8 дана пд пријама решеоа изнесе  свпју 

пдбрану. 

У пстављенпм рпку пријавоени клуб није дап свпју пдбрану. 

Тпкпм дпказнпг ппступка Директпр је извршип увид у извештај делагата Стевице 

Јевремпва,  дисциплинску пријава делегата Стевице Јевремпва, изјаву – сведпчеоа записничара, 

мерипца времена и рукпметних судија судија са наведене утакмице, те је на пснпву свега 

наведенпг утврдип да је Хеђи Ерика (ЖРК ,, Раднички“ из Бајмпка), кап пдгпвпрни представник 

екипе,  накпн завршетка утакмице 8. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигране дана 10.11.2018. гпдине у 

Зреоанину, између ЖРК ,,Прплетер“ из Зреоанина и ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка пдбила да се 

ппздрави са делегатпм утакмице Стевицпм Јевремпв, чиме је ЖРК ,, Раднички“ из Бајмпка 

извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.140 став 1. тачка 1.  Дисциплинскпг 

правилника РСС. 

ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: 

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

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 кап непснпвану. 

 

 

ДИРЕКТПР 

ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

         

 

 

 


