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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 Дисциплинске пријаве коју је поднеo рукометни судија Александар 

Ђоровић, а у вези са догађајем на утакмици 7. кола ТРЛ Север ''Исток'' за мушкарце, која је одиграна 

дана 04.11.2018. године у Бочару, између екипа РК ''Јединство'' из Бочара и РК ''Владимировац'' из 

Владимировца, у складу са одредбама члана 68 став 1, члана 86 став 1 и члана 89 став 1 

Дисциплинског правилника РСС, дана 08.11.2018. године, донео је :  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА  

 
ПРОТИВ : 

 
1. ИГРАЧА ДАРКА СТАНОЈЕВИЋА (РК ''ВЛАДИМИРОВАЦ''), ЛИЦЕНЦА БРОЈ 18300703.  

2. 2. РУКОМЕТНОГ КЛУБА ''ВЛАДИМИРОВАЦ'' ИЗ ВЛАДИМИРОВЦА.  

 

ШТО СЕ :  

Дана 04.11.2018. године, на утакмици 7. кола за мушкарце, између екипа РК ''Јединство'' из Бочара 

и РК ''Владимировац'' из Владимировца, играч РК ''Владимировац'' из Владимировца, ДАРКО 

СТАНОЈЕВИЋ, лиценца број 18300703, у 44. минуту, екстремно неспортски понашао, тако што се 

рукометном судији екстремно неспортски понашао, тако што се рукометном судији 

Александру Ђоровићу више пута обратио речима: ''ЈЕ**ЋУ ТИ МАТЕР, МАМА И ТАТА СУ ТИ 

КУПИЛИ ДИПЛОМУ'', због чега су му судије изрекле дисквалификацију са писаним извештајем, у 

складу са Правилима игре 8.10а. чиме би извршио дисциплински прекршај из члана 166 

Дисциплинског правилника РСС, а РК ''владимировац'' из Владимировца дисциплински прекршај из 

члана 139. став 1. тачка 45. Дисциплинског правилника РСС. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Дана 04.11.2018. године, рукометни судија Александар Ђоровић је поднео дисциплинску пријаву 

против Дарка Станојевића, играча РК ''Владимировца'' из Владимировца, па сам сматрајући да 

постоје услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног играча, покренуо 

дисциплински поступак по службеној дужности, те сам донео ово решење о покретању 

дисциплинског поступка, у смислу члана 89 став 1 Дисциплинског правилника РСС.  



Уз Дисциплинску пријаву, првостепеном дисциплинском органу достављени су Изјава сведочење 

рукометног делегата Милана Вујачића и Изјава-одбрана пријављеног играча Дарка Станојевића.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :  

Против овог решења жалба није дозвољена, у смислу члана 89 став 3 Дисциплинског правилника 

РСС.  

ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ :  

• Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 

• За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ.  

• Пријављени има право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава сва правна 

средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. ДИРЕКТОР ТРЛ СЕВЕР ''ИСТОК'' 

 

 

   У ПАНЧЕВУ,                                                                     ДИРЕКТОР ТРЛ СЕВЕР ''ИСТОК'' 

08.11.2018. године                                                                                ДЕЈАН ПЕРИЋ 

 

                                                             
 


