
 

ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Број: 13/20-21 

Нови Сад, 12.04.2021. год. 

 

Директор ПРЛС ''Север'', Aлександар Медурић, поступајући као првостепени дисциплински  

орган у складу са одредбом чл.75 став 2 Дисциплинског правилника РСС, у дисциплинском поступку 

који је по службеној дужности покренуо против ЖРК ,,Темерин“, донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЖРК ,,Темерин“ из Темерина 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 

јер је на утакмици 13. кола ПРЛС ,,Север“ за мушкарце одиграној дана 27.03.2021. године у 

Фекетићу против РК ,,Јадран“, наступио без лиценцираног тренера, супротно важећим 

Пропозицијама такмичења РСС,  

чиме је ЖРК ,,Темерин“ из Темерина извршио дисциплински прекршај из одредбе члана чл. 141 

став 3. Дисциплинског правилника РСС, па се наведеном клубу у складу са одредбом чл.35 

Дисциплинског правилника РСС изриче опомена. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

На основу података из Извештаја делегата-контролора Ање Пантић и Записника са утакмице 

13. кола ПРЛС - за жене, одигране дана 27.03.2021. године у Фекетићу , између РК ,,Јадран “и ЖРК 

,,Темерин“, Директор је покренуо дисциплински поступак против ЖРК ,,Темерин“ због сумње да је 

на тој утакмици наведени клуб наступио без лиценцираног тренера, а да за то није имао одобрење 

Директора лиге. 

Пре одигравања наведене утакмице Директор је обавештен од стране ЖРК ,,Темерин“ да је 

њихов тренер Јован Рисовић позитиван на вирус SARS-CoV-2, те да неће моћи да приступи на 

утакмицу, а као доказ на наведену околност Директору је достављена Потврда о резултату 

тестирања од 16.03.2021. године. 

На основу доказа изведених током поступка Директор је утврдио да је ЖРК ,,Темерин“ 

извршио дисциплински прекршај прописан одредбом чл.141 став 3. Дисциплинског правилника 

РСС, јер наведени клуб није добио дозволу од  Директора за наступ без лиценцираног тренера. 

Приликом одређивања санкције за предметни дисциплински прекршај, Директор је 

посебно ценио опште познату ситуацију са вирусом Covid 19, те је сматрао да у конкретном случају 

на страни ЖРК ,,Темерин“ постоје нарочито олакшавајуће околности, па је с обзиром на све горе 

наведено применом одредбе чл.35 Дисциплинског правилника РСС изрекао опомену као санкцију. 



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем првостепеног 

органа у року од 8 дана рачунајући од дана достављања. 

Подносилац жалбе је дужан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 24.000,00 

динара на текући рачун РСС. 

Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће 

жалбу одбацити. 

 

 

ДИРЕКТОР 

ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

      

 

 

 

 

 

 
 


