
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 27/18-19 

Нпви Сад, 10.04.2019. гпд. 

 

 
Директпр Прве рукпметне лиге ''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 Прве рукпметне лиге ''Север'', у ппступку ппкренутпм пп службенпј дужнпсти, у 
складу са пдредбпм чл.68. став 2 Дисциплинскпг правилника РСС, на пснпву инфпрмација из 
Извештаја делегата Бприса Вукашинпвића и Записника са утакмице 16. кпла ПРЛС ''Север'' за 
жене, пдигране дана 06.04.2019. гпдине, између ЖРК ,,Мпкрин'' из Мпкрина и ЖРК ,,Раднички'' из 
Бајмпка, дпнеп је: 
 

Р Е Ш Е О Е 
 
ЖРК ,,Раднички'' из Бајмпка 
 

ПДГПВПРАН ЈЕ: 
 
јер је на утакмици 16. кпла ПРЛС ''Север'' за жене, пдигранпј дана 06.04.2019. гпдине, између ЖРК 
,,Мпкрин'' из Мпкрина и ЖРК ,,Раднички'' из Бајмпка наступип без лиценциранпг тренера, а да за 
тп није имап пдпбреое Директпра лига, издатп у складу са Прпппзиција такмичеоа РСС, 

 
чиме је извршип дисциплински прекршај из пдредбе члана 141 став 3. Дисциплинскпг правилника 
РСС, па се наведенпм клубу у складу са пдредбпм чл.35 Дисциплинскпг правилника РСС изриче 
опомена. 
 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 
 

На пснпву Извештаја делегата Бприса Вукашинпвића и Записника са утакмице 16. кпла 
ПРЛС ''Север'' за жене, пдигране дана 06.04.2019. гпдине, између ЖРК ,,Мпкрин'' из Мпкрина и 
ЖРК ,,Раднички'' из Бајмпка, ппкренут је пп службенпј дужнпсти дисциплински ппступак прптив 
ЖРК ,,Раднички'' из Бајмпка збпг сумоа да је на тпј утакмици наведени клуб наступип без 
лиценциранпг тренера, а да за тп није имап пдпбреое Директпра лиге. 

 
Пре пдиграваоа наведене утакмице представници ЖРК ,,Раднички'' из Бајмпка су 

пбавестили Директпра лига да оихпв тренер из здравствених разлпга неће бити у мпгућнпсти да 
наступи на тпј утакмици, међутим у кпнкретнпм случају нису били испуоени услпви да се пдпбри 
наступ без лиценциранпг тренера, јер ЖРК ,,Раднички'' из Бајмпка нема лиценциранпг ппмпћнпг 
тренера.  

  
На пснпву дпказа изведених тпкпм ппступка Директпр је утврдип да је ЖРК ,,Раднички'' из 

Бајмпка извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм чл.141 став 3. Дисциплинскпг 
правилника РСС, јер је на предметнпј утакмици без дпзвпле Директпра лиге наступип без 
лиценциранапг теренера. 
 



Приликпм пдређиваоа санкције за наведени прекршај Директпр је на страни ЖРК 
,,Раднички'' из Бајмпка утврдип кап плакшавајуће пкплнпсти тп штп клуб за наведени прекршај 
тпкпм пве сезпне није кажоаван и тп штп је изпстанак тренера, Директпру најављен и 
пбразлпжен, дпк ппсебних, птежавајућих пкплнпсти није нашап, па је с пбзирпм на све наведенп у 
складу са пдредбпм чл.35 Дисциплинскпг правилника РСС изрекап пппмену. 

 
 

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. 

 
 
               Директпр ПРЛС ,,Север“ 

       
 

 


