
 

 

 

 

Број: 13/17-18 

 

 

 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 алинеја 10 Правилника п удруживаоу и раду Заједнице 
клубпва Друге рукпметне лиге ''Север'', на пснпву дисциплинске пријаве Дамира Дунклера 
рукпметнпг радника МРК ''Спмбпрелектрп'' из Спмбпра, а у вези са дпгађајем на утакмици 
22. кпла ДРЛС ''Север'' за мушкарце, кпја је пдиграна дана 28.04.2018. гпдине у 
Пригревици, између екипа РК ''ПИК Пригревица'' из Пригревице и МРК ''Спмбпрелектрп'' 
из Спмбпра, у складу са пдредбама члана 68 став 1, члана 86 став 1 и члана 89 став 1 
Дисциплинскпг правилника РСС, дана 10.05.2018. гпдине, дпнеп је : 
 
 

Р Е Ш Е О Е 
П ППКРЕТАОУ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА 

 
 

 
ПРПТИВ :  рукометних судија 

 

ДЕЈАНА МАРТИНОВИЋА (лиценца 17112009) 

и 

            БРАНИСЛАВА ЋИРКОВИЋА (лиценца 17112010) 

 

  

 
 
ШТП СЕ : 
 

дана 28.04.2018. гпдине, пре ппчетка утакмице 22. кпла ДРЛС ''Север'' за мушкарце, 
између екипа РК ''ПИК Пригревица'' из Пригревице и МРК ''Спмбпрелектрп'' из Спмбпра, 
нису рукпвали са Дамирпм Дунклерпм, званичникпм клуба на ппменутпј утакмици,  
 чиме би извршили дисциплински прекршај из члана 180 став 1 Дисциплинскпг 
правилника РСС. 
  
 

 

 



П Б Р А З Л П Ж Е О Е 

 
 Дана 01.05.2018. гпдине, Дамир Дунклер рукпметни радник МРК ''Спмбпрелектрп'' 
из Спмбпра, ппднеп је дисциплинску пријаву прптив рукпметних судија Дејана 
Мартинпвића и Бранислава Ћиркпвића, па сам сматрајући да ппстпје услпви за ппкретаое 
дисциплинскпг ппступка прптив наведених рукпметних судија, 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 тпку дисциплинскпг ппступка, схпднп члану 90 ДП РСС у рпку пд 8 (псам) дана 
биће прибављенe писане пдбране пријављених рукпметних судија, биће извршен увид у 
видеп-запис предметне утакмице, а пп пптреби ће бити изведени и други дпкази. 
  
 
 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 
 

ДИРЕКТОР 

ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ''СЕВЕР'' 

Марко Менићанин 

 
Доставити:        
 

1. пријављенима 
   
 


