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Директор ТРЛ Север ''Исток'', Дејан Перић, поступајући као првостепени дисциплински орган у 

смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из члана 26 

став 1 алинеја 10 Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова Треће рукометне лиге Север 

''Исток'', на основу сазнања које сам добио у електронској форми од председника РК ''Владимировац'' 

из Владимировца, Дарјана Нанића, а у складу са одредбама члана 68 став 1, члана 86 став 1 и члана 89 

став 1 Дисциплинског правилника РСС, дана 24.05.2019. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. РУКОМЕТНОГ КЛУБА  ''ВЛАДИМИРОВАЦ'' ИЗ ВЛАДИМИРОВЦА. 
 

ОДГОВОРНИ СУ: 

што се дана 23.05.2021. године у Бочару, неоправдано није наступио на утакмици 10. кола ТРЛ Север 
''Исток'' за мушкарце против РК ''Јединства'' из Бочара, 
             чиме би РК ''Владимировац'' из Владимировца извршио дисциплински прекршај из члана 141. 
став 1 Дисциплинског правилника РССа. 
 

КАЖЊАВA : 

 

РУКОМЕТНОГ КЛУБА  ''ВЛАДИМИРОВАЦ'' ИЗ ВЛАДИМИРОВЦА, на новчану казну у износу од 

30.000,00 (ТРИДЕСЕТ ХИЉАДА ДИНАРА), коју су дужни уплатити у року од 15 (петнаест) дана, 

рачунајући од дана правоснажности овог решења, на текући рачун TРЛ Север ''Исток'' број 160-18928-

37. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

Дана 23.05.2021. године, на адресу електронске поште лиге стигао је допис од председника РК 

''Владимировац'' из Владимировца, Дарјана Нанића у којем обавештава да РК ''Владимировац'' из 

Владимировца  није у могућности да допутује на утакмицу 10. кола. Он је као разлог навео да су играчи 

заузети због пословних обавеза и болести, за које ми није доставио оправдање. 

              Првостепени орган је по службеној дужности покренуо дисциплински поступак сматрајући да су 

испуњени услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног клуба, те је од пријављеног 

клуба тражио да изнесе своју писану одбрану. 

              Пријављени клуб у остављеном року од 8 (осам) дана није доставио изјаву-одбрану и није се на 

било који начин изјашњавао на достављено Решење о покретању дисциплинског поступка. 

С обзиром на доказе изведене током поступка, информације добијене од актера, као и 

чињенице да пријављени клуб  у поступку није дао одбрану којом би негирао извршење прекршаја, 

првостепени орган је утврдио да дана 23.05.2021. године, у Бочару пријвљени клуб неоправдано није 

наступио на утакмицама против РК ''Јединство'' из Бочара, у оквиру ТРЛС Север ''Исток'' и да је  



 

 

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

РСС. 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, за сваки од наведених 

дисциплинских прекршаја, водио сам рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске санкције, при 

чему су цењене, отежавајуће околности да је клуб током такмичења у сезони 2020/2021, већ кажњаван,  

након чега су им одмерене дисциплинске санкције, као у диспозитиву овог решења, уз очекивање да је 

казна одмерена сразмерно тежини извршеног прекршаја, висини запрећене казне, те да ће се тако 

постићи сврха кажњавања. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

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

органа у року од 8 дана рачунајући од дана достављања. 

Подносилац жалбе је обавезан 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 као неосновану. 

 

У ПАНЧЕВУ,                                                                                       ДИРЕКТОР ТРЛ СЕВЕР ''ИСТОК'' 

        02.06.2021. године                                                                                             ДЕЈАН ПЕРИЋ 

 

                                                             


