
 

 

 

 

Број: 01/17-18 

 

 Директпр ДРЛС ''Север'', Маркп Менићанин, ппступајући кап првпстепени 
дисциплински прган у смислу пдредбе члана 75 став 2 Дисциплинскпг правилника РСС, а на 
пснпву пвлашћеоа из члана 26 став 1 алинеја 10 Правилника п удруживаоу и раду Заједнице 
клубпва Друге рукпметне лиге ''Север'', на пснпву извештаја делегата-кпнтрплпра Саше 
Јандрића, а у вези са дпгађајем на утакмици 5. кпла ДРЛС ''Север'' за мушкарце, кпја је 
пдиграна дана 14.10.2017. гпдине у Јаши Тпмићу, између екипа РК ''Раднички'' из Јаше 
Тпмића и РК ''Металац'' из Футпга, у складу са пдредбама члана 68 став 2, члана 86 став 1 и 
члана 89 став 1 Дисциплинскпг правилника РСС, дана 15.10.2017. гпдине, дпнеп је : 
 

Р Е Ш Е О Е 
П ППКРЕТАОУ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА 

 
ПРПТИВ : 
 

1. Рукометног клуба ''Раднички'' из Јаше Томића 
 
 
ЗБПГ : 
 
 пснпване сумое да је дана 14.10.2017. гпдине, слабп прганизпвап утакмицу 5. кпла 
ДРЛС ''Север'' за мушкарце, између екипа РК ''Раднички'' из Јаше Тпмића и РК ''Металац'' из 
Футпга, јер је у 36. минуту дпшлп дп привременпг прекида утакмице, кпји прекид је трајап 
13 минута,  
 

 чиме би Рукпметни клуб ''Раднички'' из Јаше Тпмића извршип дисциплински прекршај 
из члана 139 став тачка 42 Дисциплинскпг правилника РСС. 
 

 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 

 
 Дана 15.10.2017. гпдине, делегат-кпнтрплпр Саша Јандрић је директпру лиге дпставип 
извештај у кпјем је, између псталпг наведенп да је дана 14.10.2017. гпдине, на утакмици 5. 
кпла ДРЛС ''Север'' за мушкарце, између екипа РК ''Раднички'' из Јаше Тпмића и РК 
''Металац'' из Футпга, у 36. минуту, дпшлп дп привременпг прекида утакмице, кпји прекид је 
трајап 13 минута, па сам сматрајући да ппстпје услпви за ппкретаое дисциплинскпг ппступка 
прптив РК ''Раднички'' из Јаше Тпмића, схпднп члану 68 став 2 Дисциплинскпг правилника 
РСС, ппкренуп дисциплински ппступак пп службенпј дужнпсти, те сам дпнеп пвп решеое п 
ппкретаоу дисциплинскпг ппступка, у смислу члана 89 став 1 Дисциплинскпг правилника 
РСС. 
 У даљем тпку ппступка, у циљу правилнпг и пптпунпг утврђиваоа чиоеничнпг стаоа, 
пд клуба ће бити затражена Изјава – пдбрана, а такпђе ће бити затражена Изјава-сведпчеое 
главнпг дежурнпг Рикалп Љубише (лиценца 17210454), Изјава-сведпчеое рукпвпдипца екипе 
Грахпвац Гпрдпна (лиценца 17210455), Изјава-сведпчеое рукпметнпг судије Капур Бпрка и 
Изјава-сведпчеое рукпметнпг судије Вукманпвић Денија. 



 
 
 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: 
 

 Образац Изјава-пдбрана 
 
 

ДИРЕКТОР 

ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ''СЕВЕР'' 

Марко Менићанин 

 
Доставити:        
 

1. РК ''Раднички'', Јаша Тпмић  
 

 

 


