
 

ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Број: 18/20-21 

Нови Сад, 30.05.2021. 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 ,,Раднички“ из Бајмока, донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока  

ОДГОВОРАН ЈЕ: 

1. Јер је 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 је ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока извршио дисциплински прекршај прописан одредбом  

чл.141 став 1. Дисциплинског правилника РСС; 

2. Јер је 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 је ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока извршио дисциплински прекршај прописан одредбом  

чл.141 став 1. Дисциплинског правилника РСС; 

3. Јер је 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 је ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока извршио дисциплински прекршај прописан одредбом  

чл.141 став 1. Дисциплинског правилника РСС, 

 па се наведеном клубу у складу са одредбом чл.53 Дисциплинског правилника РСС, претходно, 

У Т В Р Ђ У Ј E 

• за дисциплински прекршај прописан одредбом чл.141 став 1. Дисциплинског 

правилника РСС, описан у тачки 1. изреке, новчана казна у износу од 50.000,00 

динара, 

• за дисциплински прекршај прописан одредбом чл.141 став 1. Дисциплинског 

правилника РСС, описан у тачки 2. изреке, новчана казна у износу од 50.000,00 

динара, 



• за дисциплински прекршај прописан одредбом чл.141 став 1. Дисциплинског 

правилника РСС, описан у тачки 3. изреке, новчана казна у износу од 50.000,00 

динара, 

па се у складу са одредбом чл.51 и чл.53 Дисциплинског правилника РСС: 

К А Ж Њ А В А  

ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока за прекршаја описане у такчки 1., 2. и 3. изреке,  јединственом 

новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, коју су дужни уплатити у року од 30 дана 

рачунајући од дана правоснажности овог решења, на текући рачун РСВ бр. 340-1943-18. 

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 противника ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока, и то утакмицу 8. кола која је 
регистрована у корист РК ,,Рума“ из Руме, утакмицу 9. кола која је регистована у корист 
ЖРК ,,Темерин“ из Темерина и утакмицу 15. кола која је регистрована у корист ЖРК ,,Словен“ из 
Руме, из разлога што је ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока неоправдано одбио да одигра наведене 
утакмице. 

 
Због свега наведеног Директор лиге је по службеној дужности покренуо дисциплински 

поступак против ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока, 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, чиме би наведени клуб у сва три случаја 

извршио дисциплински прекршај прописан одредбом чл.141 став 1. Дисциплинског правилника 

РСС. 

Ради утврђивања релевентних чињеница, а пре доношења одлуке о дисциплинском 
прекршају, одређено је да се од ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока затражи писана одбрана у складу са 
одредбом  чл.90 Дисциплинског правилника РСС. У остављеном року ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока 
није дао своју писану одбрану. 

 
На основу свега горе наведеног Директор лиге је утврдио да је ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока, 

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, чиме је наведени клуб у 

сва три случаја извршио дисциплински прекршај прописан одредбом чл.141 став 1. 

Дисциплинског правилника РСС. 



Директор лиге је у складу са одредбом чл.53 Дисциплинског правилника РСС за сва три 

прекршаја описана у тачки 1., 2. и 3. изреке, претходно утврдио новчану казну у износу од 

50.000,00 динара, да би на основу чл.51 и чл.53 Дисциплинског правилника РСС, за прекршаје 

описане у тачки 1., 2. и 3. изреке, изрекао јединствену новчану казну у износу од 100.000,00 

динара. 

Приликом избора и одмеравања дисциплинске санкције Директор лиге је узео у обзир све 

околности конкретног случаја, при чему је као нарочито отежавајуће околности на страни ЖРК 

,,Раднички“ из Бајмока нашао то што је ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока, иако је знао да неће 

наступити на наведеним утакмицама, то потврђивао супротној екипи и службеним лицима тек дан 

пред утакмицу или пак на сам дан одигравања утакмице, при чему се приликом одређивања 

висине новчане казне посебно водило рачуна о имовном стању ЖРК ,,Раднички“ из Бајмока, па је 

у складу са наведеним донета одлука као у изреци. 

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 

 
 

 

 

 


