
 

Датум: 05.06.2019. 

Број: 27/18-3 

 

Директор ДРЛС ''Север'', Вера Вранеш, поступајући као првостепени дисциплински орган у складу са 

одредбом чл.75 став 2. Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из одредбе чл.26 

став 1. алинеја 10. Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова ДРЛС ''Север'', по службеној 

дужности  у скалду са одредбом члана 86.став1 Дисциплинског правилника, а у вези са догађајем на 

утакмици 23. кола ДРЛ ''Север'' за мушкарце, која је одиграна дана 11.05.2019.године у Елемиру 

између екипа РК ''Нафтагас''  и РК ''Војвода Степа'', дана 05.06.2019. године, донео је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Зоран Марјановић,  лиценца број 18993041 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ 

 

Што је дана 11.05.2019. године, на утакмици 23. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за мушкарце, одиграној 

између РК ''Нафтагас'' из Елемира и РК ‘‘Војвода Степа’’ из Војводе Степе, учинио лакшу повреду 

прописа који регулишу дужности делегата/контролора, тако што Милиновић Владимира, 

лиценцираног тренера РК''Нафтагас'' (лиценца број: 18191381) није унео у записник предметне 

утакмице, те истом није допустио да буде на клупи и да води своју екипу, 

 

чиме је делегат/контролор Зоран Марјановић извршио дисциплински прекршај из члана 188 

став 1 Дисциплинског правилника РСС. 

 

па се сходно одредби члана 42., 43. и члана 44. Дисциплинског правилника РСС 

 

КАЖЊАВА 

 

Делегат/контролор Зоран Марјановић ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ ОД 15 ( петнаест) 

ДАНА 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу  дисциплинске пријаве произилази да је делегат/контролор Зоран Марјановић на 

утакмици у Елемиру учинио дисциплински прекршај ближе описан и квалификован у изреци овог 

Решења.  

Директор ДРЛС ''Север'' је на основу одредби члана 68. став 1. Дисциплинског правилника 

РСС, из наведене дисциплинске пријаве, као првостепени орган, извршио увид у наведену изјаву-

пријаву, који је био предмет расправљања и одлучивања, а све за радње описане у наведеној 

дисциплинској пријави. 

 

Пријављени Зоран Марјановић, у остављеном року од 8 (осам) дана од дана пријема 

дисциплинске пријаве, решења о покретању дисциплинског поступка и решења о суспензији није 



доставио писану одбрану првостепеном органу. 

 

Током дисциплинског поступка, првостепени дисциплински орган, прочитао  је наведену 

дисциплинску пријаву, па је на основу овако спроведеног поступка утврђено следеће чињенично 

стање: 

 

дана 11.05.2019. године, на утакмици 23. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за мушкарце одиграној између 

РК ''Нафтагас'' из Елемира и РК ‘‘Војвода Степа’’ из Војводе Степе, делегат/контролор Зоран 

Марјановић ( лиценца број: 18993041),учинио лакшу повреду прописа који регулишу дужности 

делегата, тако што Милиновић Владимира, лиценцираног тренера РК''Нафтагас'' (лиценца број: 

18191381) није унео у записник предметне утакмице, те истом није допустио да буде на клупи и да 

води своју екипу, 

 

На основу свега утврђеног пријављени делегат/контролор Зоран Марјановић је несумњиво 

учинио дисциплински прекршај из члана 188 став 1 ДП РСС. 

 

Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције, за наведени дисциплински 

прекршај, водио сам рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске санкције, при чему су цењене, 

као олакшавајуће околности, да до сада није кажњаван, ценећи и искрено држање пријављеног у 

току поступка, док није било посебних отежавајућих околности, након чега му је изречена 

дисциплинска санкција, 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. 

На основу члана 9 Дисциплинског правилника РСС, према делегату/контролору Зорану 

Мрјановићу укида се суспензија изречена Решењем број 27/18-2 од дана 27.05.2019. године. 

Протеком рока на жалбу, а то је 8 дана од дана доствљања, ово решење ступа на правну 

снагу. 

 

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 Новом Саду,                                                                                         Директор лиге ДРЛС ''Север'' 

дана 05.06.2019. године              Вера Вранеш 

                     

      

 

 

Доставити: 

1.делегату/контролору  Зорану Марјановићу 

 


