
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 4-1/2017-2018 

Нпви Сад, 14.10.2017. гпдине 

 
Директпр ПРЛС ''Север'', Aлександар Медурић, 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 ПРЛС ''Север'', ппвпдпм дисциплинскпг ппступка кпји се впди прптив 
судијскпг пара Дејана Мартинпвић и Бранислава Ћиркпвића, збпг сумое да су извршиили 
дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.180 став 1.  Дисциплинскпг правилника РСС, 
дана 14.10.2017. гпдине, дпнеп је: 

 

Р Е Ш Е О Е 
 

Рукпметне судије – судијски пар: 
 

ДЕЈАНА МАРТИНОВИЋА (лиценца бр.17112009) 
 

БРАНИСЛАВА ЋИРКОВИЋА (лиценца бр.17112010) 
 

СЕ СУСПЕНДУЈЕ 
 

дп дпнпшеоа кпначнпг решеоа п предметнпм дисциплинскпм прекршају, а најдуже у 
трајаоу пд месец дана. 

За време трајаоа суспензије именпвани не мпгу наступати у такмичеоу, у функцији 
рукпметних судија. 

Жалба на пвп решеое не задржава оегпвп извршеое у складу са пдредбпм чл.11 став 3 
Дисциплинскпг правилника РСС. 

 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 

На пснпву инфпрмација дпбијених пд стране делегата Стевице Јевремпва са утакмице 4. 
кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце кпја је пдиграна дана 14.10.2017. гпдине између екипа РК 
,,Црвена Звезда“ из Мпкрина и РК ,,Јабука'' из Јабуке ппкренут је дисциплински ппступак 
прптив судијскпг пара Дејана Мартинпвић и Бранислава Ћиркпвића. 

 
С пбзирпм да ппстпји пснпвана сумоа да је судијски пар Дејан Мартинпвић и 

Бранислава Ћиркпвића извршип дициплински прекршај за кпји се мпже изрећи забрана 
вршеоа функције у трајаоу дп месец дана, Директпр сматра да је у кпнкретнпм случају 
пправданп изрицаое привремене мере суспензије у складу са пдредбпм  чл.8 став 1 тачка 1 
Дисциплинскпг правилника РСС.  

 
Дужина  трајаоа  суспензије  је  пдређена  у  складу  са  пдредбпм  чл.9  став 1  

Дисциплинскпг правилника РСС, дп кпначнпсти решеоа п дисциплинскпм прекршају.  
 
За  време  трајаоа  суспензије  пријављени судијски пар не  мпже  наступати  у  

такмичеоу у функцији рукпметних судија, у складу са пдредбпм чл.6 став 2 Дисциплинскпг 
правилника РСС.  

 
Евентуална жалба на пвп решеое не пдлаже оегпвп извршеое, у складу са пдредбпм 

чл.11  став 3  Дисциплинскпг правилника  РСС. 
  



ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: 

Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС путем пвпг 
првпстепенпг пргана у рпку пд три (3) дана рачунајући пд дана пбјављиваоа пвпг решеоа на  
званичнпм сајту лиге.  

Ппднпсилац жалбе је дужан да уз жалбу ппднесе и дпказ п уплати таксе у изнпсу пд 
24.000,00 динара на текући рачун РСВ 340-1943-18. 

У случају ппднпшеоа жалбе без истпвременпг дпстављаоа дпказа п  уплати прпписане 
таксе, жалба ће бити пдбачена кап недпзвпљена. 

 
 
 

ДИРЕКТПР 
ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

 
Доставити: 

 

1. судији Дејану Мартинпвићу 
2. судији Браниславу Ћиркпвићу 

 
 
 
 

 


