
 

ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Број: 18/20-21 

Нови Сад, 10.05.2021. год. 

 

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

у складу са одредбом чл.75 став 2 Дисциплинског правилника РСС,  по службеној дужности, донео 

је следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

ПРОТИВ: 

ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока  

ЗБОГ ПОСТОЈАЊА СУМЊЕ ДА ЈЕ: 

1. неоправдано одбио да наступи на  утакмици 8. кола ПРЛС ,,Север“ за жене, коју је требао 

да  одигра у Руми, дана 14.02.2021. године, против РК ,,Рума“ из Руме, 

чиме би ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока извршио дисциплински прекршај прописан одредбом  

чл.141 став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

2. неоправдано одбио да наступи на  утакмици 9. кола ПРЛС ,,Север“ за жене, коју је требао 

да одигра у Бајмоку, дана 28.02.2021. године, против ЖРК ,,Темерин“ из Темерина, 

чиме би ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока извршио дисциплински прекршај прописан одредбом  

чл.141 став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

3. неоправдано одбио да наступи на  утакмици 15. кола ПРЛС ,,Север“ за жене, коју је требао 

да одигра у Руми, дана 10.04.2021. године, против ЖРК ,,Словен“ из Руме, 

чиме би ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока извршио дисциплински прекршај прописан одредбом  

чл.141 став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

Ради  утврђивања чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 
 
• прибавити одбрана ЖРК ,,Раднички“ из Бјамока,  
• по потреби извести и други докази. 

 
ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока може доставити своју писану одбрану у року од осам (8) дана од дана 
пријема овог решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Директор лиге је правноснажним Решењима регистровао три утамице службеним 
резултатом 10:0 у корист протвиника ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока, и то утакмицу 8. кола која је 



регистована у корист РК ,,Рума“ из Руме, утакмицу 9. кола која је регистована у корист 
ЖРК ,,Темерин“ из Темерина и утакмицу 15. кола која је регистована у корист ЖРК ,,Словен“ из 
Руме, из разлога што је ЖРК ,,Раднички“ из Бјамока неоправдано одбио да одигра наведене 
утакмице. 

 
Због свега наведеног Директор лиге је по службеној дужности донео решење као у изреци,  

којим је покренуо дисциплинки поступак против ЖРК ,,Раднички“ из Бјамока, због сумње да је 

наведени клуб неоправдано одбио да наступи на утакмици 8. кола ПРЛС ,,Север“ за жене, коју је 

требао да  одигра у Руми, дана 14.02.2021. године, против РК ,,Рума“ из Руме, затим на утакмици 

9. кола ПРЛС ,,Север“ за жене, коју је требао да одигра у Бајмоку, дана 28.02.2021. године, против 

ЖРК ,,Темерин“ из Темерина, као и на  утакмици 15. кола ПРЛС ,,Север“ за жене, коју је требао да 

одигра у Руми, дана 10.04.2021. године, против ЖРК ,,Словен“ из Руме. 

Ради утврђивања релевентних чињеница, а пре доношења одлуке о дисциплинском 
прекршају, одређено је да се од ЖРК ,,Раднички“ из Бјамока затражи писана одбрана у складу са 
одредбом  чл.90 Дисциплинског правилника РСС. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : 
 

Против овог решења, жалба није дозвољена, у складу са одредом чл.89 став 3 
Дисциплинског правилника РСС. 
 
ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ : 

 
▪ Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 
▪ За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе пуномоћје. 
▪ Пријављени има право да прилаже доказе, ставља предлоге и употребљава сва правна 

средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 
 

ДИРЕКТОР 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

 
 
 
 
 


