
 

ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Број: 16/18-2 

Нови Сад, 13.11.2018. год. 

 

 
 
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'', у поступу који се води против ЖРК ''РУСИН'' из Руског Крстура због сумње да је на 
утакмици 7. кола ДРЛС ,,СЕВЕР'' за жене, одиграној дана 03.11.2018. године, између РК ''Кленак 
09'' из Кленка  и ЖРК ''Русин '' из Руског Крстура, наступио без лиценцираног тренера, а да за то 
није имао одобрење Директора лига, чиме би извршио дисциплински прекршај прописан 
одредбом чл. 141 став 3. Дисциплинског правилника РСС, донео је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
ЖРК ''РУСИН'' из Руског Крстура 
 

ОДГОВОРAН ЈЕ: 
 

јер је на утакмици 7. кола ДРЛС ,,СЕВЕР'' за жене, одиграној дана 03.11.2018. године, 
између РК ''Кленак 09'' из Кленка  и ЖРК ''Русин '' из Руског Крстура, наступио без лиценцираног 
тренера, а да за то није имао одобрење Директора лига, издато у складу са Пропозиција 
такмичења РСС. 

 
чиме је извршио дисциплински прекршај из одредбе члана чл. 141 став 3. Дисциплинског 
правилника РСС, па се:  

 
КАЖЊАВА: 

 
новчаном казном у износу од 5.000,00 динара, коју је дужан уплатити у року од 8 дана 
рачунајући од дана правоснажности овог решења, на текући рачун РСВ бр. 340-1943-18, а 
уколико наведену новчану казну не уплати у остављеном року иста ће бити замењена за 
дисциплинску санкцију одузимања бодова, тако што ће се за сваких започетих 5.000,00 динара 
новчане казне изрећи одузимање по једног бода. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
На основу података из Извештаја делегата Зорице Вукушић и записника са утакмице 7. кола 
ДРЛС ,,СЕВЕР'' за жене, одигране дана 03.11.2018. године, између РК ''Кленак 09'' из Кленка  и 
ЖРК ''Русин '' из Руског Крстура, Директор је покренуо дисциплински поступак против ЖРК 
''Русин“ из Руског Крстура због сумња да је на тој утакмици наведени клуб наступио без 
лиценцираног тренера, а да за то није имао одобрење Директора лиге. 
 
Наиме, делегат Зорица Вукушић је у свом извештају навела да је екипа ЖРК ''Русин“ из Руског 
Крстура наступила на наведеној утакмици без тренера, при чему је у засписнику са утакмице, у 
рублици која се односи на унос лиценце , име и презиме предвиђено за тренере, остала 
празна. 
 



У својој изјави – одбрани пријављени клуб није спорио чињеницу да је наступио без 
лиценцираног тренера, при чему је навео да лиценцирани тренер није могао да оде на 
утакмицу због тога што је исти морао да ради. 
 
Наведену молбу клуба за наступ без лиценцираног тренера Директор није могао да уважи јер 
пријављени клуб нема лиценцираног помоћног тренера, при чему  поред наведеног у самој 
молби нису наведени здравствени или други оправдани разлози због којих би се такакв захтев 
могао усвојити. 
 
Директор је приликом одлучивања ценио све горе наведене доказе, посебно одбрану 
пријавњеног клуба, на основу чега је закључио да су у конкретном случају испуњени сви 
елементи бића прекршаја који се пријављеном клубу ставаља на терет, те ја на основу свега 
одлучио да је пријавњени клуб извршио прекршај.  
 
Одлучујући о висини новчане казне, Директор лиге је сматрао да се износом од 5.000,00 
динара у конретном случају остварује сврха кажњавања.  
   
С обзиром на све горе наведено донета је одлука као у изреци Решења. 
 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против овог решења се може изјавити жалба Комисији за жалбе РСС преко 

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. 
У случају подношења жалбе без истовременог достављања доказа о уплати прописане 

таксе, жалба ће бити одбачена као недозвољена. 
 

 
ДИРЕКТОР 

ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 
Вера Вранеш 

 
 
 
Доставити:        
 
ЖРК ''Русин'' из Руског Крстура 

 
 
 
 
 
 
 

 


