
 

Број: 15/17-18
Директор  ДРЛС  ''Север''  Марко  Менићанин,  поступајући  као  првостепени

дисциплински орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС,
на основу извештаја делегата Срђана Веселиновића са утакмице 26. кола ДРЛС ''Север''
за мушкарце између РК ''Нова Пазова 1957'' из Нове Пазове и РК ‘‘Тител’’ из Титела, која
је одиграна дана 27.05.2018. године у Новој Пазови, на основу овлашћења из члана 26
алинеја  10 Правилника о удруживању и раду заједнице клубова  ДРЛС ''Север'', дана
21.06.2018. године, донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

I Рукометни клуб ''Нова Пазова 1957'' из Нове Пазове
и

II           тренер Владимир Зелић, лиценца 17210582

ОДГОВОРНИ СУ

што је дана 27.05.2018. године Рукометни клуб ''Нова Пазова 1957'' на утакмици
сталног такмичења против РК ''Тител'',  у оквиру 26. кола ДРЛС ''Север'',  одиграној у
Новој  Пазови,  са  почетком  у  16,30  часова,  наступио  без  лиценцираног  тренера
Владимира  Зелића  (лиценца  17210582),  а  да  за  то  нема  одобрење  директора  лиге
донето у складу са Пропозицијама такмичења РСС, 

чиме  су  извршили  РК  ''Нова  Пазова  1957''  из  Нове  Пазове дисциплински
прекршај  из  члана  141 став  3  Дисциплинског  правилника  РСС, а  тренер  Владимир
Зелић дисциплински прекршај из члана 196 Дисциплинског правилника РСС,

па  им  се на  основу  цитираног  прописа,  применом  члана  35 Дисциплинског
правилника РСС изриче

О П О М Е Н А

    О б р а з л о ж е њ е

Делегат Срђан Веселиновић је директору  ДРЛС ''Север'' дана 27.05.2018. године
доставио  Извештај  делегата  из  којег произилази  да  су  на утакмици 26. кола  ДРЛС
''Север'' за мушкарце између РК ''Нова Пазова 1957'' из  Нове Пазове и  РК ‘‘Тител’’ из
Титела,  која  је  одиграна  дана  27.05.2018.  године  у  Новој  Пазови,  учињени
дисциплински прекршаји  од стране РК ''Нова Пазова 1957'' из  Нове Пазове и тренера
Владимира Зелића, ближе описани у изреци овог решења.



У писаној изјави РК ''Нова Пазова 1957'', наведено је да на наведеној утакмици
РК  ''Нова  Пазова  1957''  није  имала  лиценцираног  тренера,  да  је  исти  тренер
лиценциран за клуб и у Лиги млађих категорија М 12, која екипа је тог дана у 13,20
часова  играла  полуфинале,  а  у  19,20  часова  финале  државног  првенства  у  Бачкој
Паланци, освојивши друго место. 

На основу извештаја делегата Срђана Веселиновића и писане изјаве РК ''Нова
Пазова 1957'', утврђено је следеће чињенично стање:

дана  27.05.2018.  године  Рукометни  клуб  ''Нова  Пазова  1957''  на  утакмици
сталног такмичења против РК ''Тител'',  у оквиру 26. кола ДРЛС ''Север'',  одиграној у
Новој  Пазови,  са  почетком  у  16,30  часова,  наступио  је  без  лиценцираног  тренера
Владимира  Зелића  (лиценца  17210582),  а  да  за  то  нема  одобрење  директора  лиге
донето у складу са Пропозицијама такмичења РСС.

На основу свега утврђеног проистиче да су се у радњама РК ''Нова Пазова 1957''
стекли сви елменти бића прекршаја из члана 141 став 3 ДП РСС, а у радњама тренера
Владимира Зелића сви елементи бића прекршаја из члана 196 ДП РСС, јер из писане
изјаве РК ''Нова Пазова 1957'' не проистичу околности, које искључују противправност
предузете радње.

Приликом  одлучивања  о  врсти  санкције,  сматрао  сам  да  би,  без  обзира  на
постојање одговорности, било престрого казнити РК ''Нова Пазова 1957'' прописаном
казном одузимања до 3 (три) бода или новчаном казном до 150.000,00 динара (члан
141  став  3  ДП  РСС),  те  престрого  казнити  тренера  Владимира  Зелића  прописаном
казном  забраном  наступа  до  6  (шест)  месеци  или  новчаном  казном  до  150.000,00
динара (члан 196 ДП РСС), имајући у виду околности под којима је прекршај учињен,
односно имајући у виду да је тренер Владимир Зелић обављао функцију тренера истог
дана  (27.05.2018.  године)  на  државном  првенству  у  Бачкој  Паланци,  предводећи
селекцију М 12 Рукометног клуба ''Нова Пазова 1957'',  при чему животно и логично
није могао да предвиди исходе утакмица свог клуба, а самим тим ни да предвиди у којој
ће фази државног првенства његова екипа да заврши учешће, па је РК ''Нова Пазова
1957''  и  тренеру  Владимиру  Зелићу  изречена  опомена,  сходно  члану  35  ДП  РСС,  уз
очекивање да ће се и оваквом врстом санкције постићи сврха кажњавања.

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.

У Новом Саду,                                                                              Директор лиге ДРЛС ''Север''
дана 21.06.2018. године         Марко Менићанин

        


