
 

 

 

Датум:07.11.2018. 
Број: 10/18-2 
 
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 поступку 
који се води против ЖРК ,,СОНТА'' из Сонте због сумње да је на утакмици 4. кола ДРЛС ,,СЕВЕР'' за 
жене, одиграној дана 14.10.2018. године, између ЖРК ''КЛЕНАК 09'' из Кленка и ЖРК ''СОНТА'' из 
Сонте, наступио без лиценцираног тренера, дана 07.11.2018. године, донео је: 

 

 

  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

На основу 95.став 1.тачка 8. Дисциплинског правилника РСС 
 

Обуставља се  ДИСЦИПЛИНСК ПОСТУПК 
 
ПРОТИВ : 
 

1.  ЖРК '' СОНТА  '' из  Сонте, 
 
 
ЗБОГ СУМЊЕ ДА ЈЕ : 
 

Дана 14.10.2018. године,  на утакмици 4. кола ДРЛС ,,СЕВЕР'' за жене, одиграној између ЖРК 
''Кленак 09'' из Кленка и ЖРК ''Сонте'' из Сонте, ЖРК ''Сонта'' из Сонте је наступио без лиценцираног 
тренера, а да за то није имао одобрење Директора лига донетог у складу са Пропозиција такмичења 
РСС, 

 
 чиме би извршио дисциплински прекршај из члана 141. став 3. Дисциплинског правилника 
РСС. 
 

ЈЕР НИЈЕ  ДОКАЗАНО ДА ЈЕ ПРИЈАВЉЕНИ КЛУБ УЧИНИО ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈ КОЈИ 
МУ СЕ СТАВЉА НА ТЕРЕТ 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу извештаја који је  директору лиге доставио делегат  Срђан Веселиновић и на основу 

увида у достављени  запиник са одигране утакмице 4. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за жене одиграној дана 
14.10.2018. године, између ЖРК ''Кленак 09'' из Кленка и ЖРК ''Сонте'' из Сонте, произилази сумња да 
је на наведеној утакмици екипа ЖРК ''Сонта'' из Сонте наступила без лиценцираног тренера, а да за 
то није имао одобрење Директора лига, донетог у складу са Пропозиција такмичења РСС. 

Сходно члану 86. став 1. Дисциплинског правилника РСС, покренут je дисциплински поступак 
по службеној дужности, и донето je  решење о покретању дисциплинског поступка, у смислу и члану 
89. став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

 



Ради утврђивања релевентних чињеница одређено је да се од пријављеног клуба затражи писана 
одбрана у складу са одредбом чл.90 Дисциплинског правилника РСС. 
Тренер ЖРК ''Сонта'' Теслић Немања, у својој изјави, наводи да је каснио на почетак предметне 
утакмице, да се јавио делегату Срђану Веселиновићу, замолио га на полувремену , да га унесе у 
записник утакмице, што горе наведени није дозволио. 

 
На основу  овако спроведеног доказног поступка, а имајући у виду оцену писаних изјава тренера 
Теслић Немање и делегата Срђана Веселиновића, по становишту првостепеног органа, није на 
несумњив начин доказано да је пријављени клуб учинио дисциплински прекршај који му је пријавом 
стављен на терет, па је сходно члану 95. став 1. тачка 8. ДП РСС одлучено као у диспозитиву овог 
решења. 

 
 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. 
 
Нови Сад, 07.11.2018.године 
 
 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР 

ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ''СЕВЕР'' 
Вера Вранеш 

 
Доставити:        
 

1. Клубу ЖРК ''Сонта''      
 

 
 
 
 


