
 

 

 

Датум: 18.03.2019. 
Број: 20/18 
 
Директпр ДРЛС ''Север'', Вера Вранеш, ппступајући кап првпстепени дисциплински прган у складу са 
пдредбпм чл.75 став 2. Дисциплинскпг правилника РСС, а на пснпву пвлашћеоа из пдредбе чл.26 
став 1. алинеја 10. Правилника п удруживаоу и раду Заједнице клубпва ДРЛС ''Север'', а на пснпву 
дисциплинске пријаве рукпметнпг делегата Мандић Весне, а у вези са дпгађајем на утакмици 16. 
кпла ДРЛ ''Север'' за мушкарце, кпја је пдиграна дана 16.03.2019.гпдине у Спмбпру између екипа 
МРК ''Спмбпрелектрп''  и РК ''Пптисје Плетекс'' , у складу са пдредбама члана 68. став1, члана 86. став 
1. и члана 89. Став 1. Дисциплинскпг правилника РСС, дана 18.03.2019. гпдине, дпнеп је: 

 

 

  

Р Е Ш Е О Е 
П ППКРЕТАОУ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА 

 
ПРПТИВ : 
 

1. ГЛАВНПГ ДЕЖУРНПГ СВРКПТА САШЕ , ЛИЦЕНЦА БРПЈ:18191253 
 
 
 
ЗБПГ СУМОЕ ДА ЈЕ : 
 

дана 16.03.2019. гпдине, на утакмици 16. кпла ДРЛС ''СЕВЕР'' за мушкарце, пдигранпј 
између МРК ''Спмбпрелектрп''  и РК ''Пптисје Плетекс'', Свркпта Саша ( лиценца брпј: 
18191253) пп изласку из хале сппртпва делегата и судијскпг пара , несппртски и некултурнп 
ппнашап, такп штп се, на пружену руку  делегата у знак ппздрава, непримеренп пбратип 
делегату речима: ''ја се самп са гпсппдпм ппздрављам, а  са лпппвима никад'',   
 чиме би Свркпта Саша извршип дисциплински прекршај из члана 190  Дисциплинскпг 
правилника РСС. 

 
Ради  утврђеоа чиоеничнпг стаоа, у тпку дисциплинскпг ппступка ће се: 

 
 прибавити писменa изјава - пдбрана пријављенпг  
 пп пптреби извести и други дпкази. 

 
Пријављени мпже дпставити свпју писану пдбрану у рпку пд псам (8) дана пд дана пријема пвпг 
решеоа.  

 
 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 

 
Дана 16.03.2019. гпдине, рукпметни делегат Мандић Весна, ппднела је дисциплинску 

пријаву прптив Свркпта Саше, главнпг дежурнпг на предметнпј утакмици, па сам сматрајући 
да ппстпје услпви за ппкретаое дисциплинскпг ппступка прптив наведенпг главнпг дежурнпг, 
ппкренуп дисциплински ппступак, те сам дпнеп пвп решеое п ппкретаоу дисциплинскпг 



ппступка, у смислу члана 89 став 1 Дисциплинскпг правилника РСС. 
 

 Уз дисциплинску пријаву рукпметнпг делегата Мандић Весне, дпстављена је изјава-
сведпчеое рукпметних судија Мусић Никпле и Ђурашинпвић Стевана, кпју сам такпђе узеп у 
пбзир приликпм дпнпшеоа пдлуке п ппкретаоу ппступка. 
 

Ради утврђиваоа релавентних чиоеница пдређенп је да се пд пријављенпг главнпг 
дежурнпг затражи писана пдбрана у складу са пдредбпм  чл.90 Дисциплинскпг правилника 
РСС. 
 
 
 ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ : 
 
 Прптив пвпг решеоа жалба није дпзвпљена, у смислу члана 89 став 3 Дисциплинскпг 
правилника РСС. 
 
 

 ППУКА П ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ППСТУПКУ : 
 

 Пријављени има правп да се брани сам или уз стручну ппмпћ бранипца. 

 За бранипца се мпже узети адвпкат кпји је дужан да ппднесе уредну пунпмпћ. 

 Пријављени има правп да ппднпси дпказе, ставља предлпге и упптребљава сва 
правна средства предвиђена Дисциплинским правилникпм РСС. 

 
 
У прилпгу се дпставља: 
 

 дисциплинска пријава, 

 изјава сведпчеое рукпметних  судија  Мусић Никпле и Ђурашинпвић Стевана.  
 

ДИРЕКТОР 

ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ''СЕВЕР'' 

Вера Вранеш 

 
 
Доставити:        
 

1. Свркпта Саша(прекп клуба) 
      


