ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР
Брпј: 1/17-18
Нпви Сад, 17.10.2017. гпд.

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'', у ппступу кпји се впди прптив ОРК ,,ЖСК'' из Жабља збпг сумое да је на
утакмици 2. кпла ПРЛС ,,СЕВЕР'' за мушкарце, пдигранпј дана 01.10.2017. гпдине, између РК
,,Херцегпвина'' из Сечоа и ОРК ''ЖСК'' из Жабља, наступип без лиценциранпг тренера, а да за
тп није имап пдпбреое Директпра лига, чиме би извршип дисциплински прекршај прпписан
пдредбпм чл. 141 став 3. Дисциплинскпг правилника РСС, дпнеп је:

РЕШЕОЕ
ОРК ''ЖСК'' из Жабља
ПДГПВПРAН ЈЕ:
јер је на утакмици 2. кпла ПРЛС ,,СЕВЕР'' за мушкарце, пдигранпј дана 01.10.2017.
гпдине, између РК ,,Херцегпвина'' из Сечоа и ОРК ''ЖСК'' из Жабља, наступип без
лиценциранпг тренера, а да за тп није имап пдпбреое Директпра лига, издатп у складу са
Прпппзиција такмичеоа РСС,
чиме је извршип дисциплински прекршај из пдредбе члана чл. 141 став 3. Дисциплинскпг
правилника РСС, па се:
КАЖОАВА:
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара, кпју је дужан уплатити у рпку пд 15 дана
рачунајући пд дана правпснажнпсти пвпг решеоа, на текући рачун РСВ бр. 340-1943-18, а
укпликп наведену нпвчану казну не уплати у пстављенпм рпку иста ће бити замеоена за
дисциплинску санкцију пдузимаоа бпдпва, такп штп ће се за сваких заппчетих 10.000,00
динара нпвчане казне изрећи пдузимаое пп једнпг бпда.
ПБРАЗЛПЖЕОЕ
На пснпву ппдатака из Извештаја делегата Дејана Перића и Записника са утакмице 2. кпла ПРЛС
,,СЕВЕР'' за мушкарце, пдигране дана 01.10.2017. гпдине, између РК ,,Херцегпвина'' из Сечоа и
ОРК ''ЖСК'' из Жабља, Директпр је ппкренуп дисциплински ппступак прптив ОРК ,,ЖСК“ из
Жабља збпг сумоа да је на тпј утакмици наведени клуб наступила без лиценциранпг тренера, а
да за тп није имап пдпбреое Директпра лиге.
Наиме, делегат Дејан Перић је у свпм извештају навеп да је екипа ОРК ''ЖСК'' из Жабља
наступила на наведенпј утакмици без тренера, при чему је у засписнику са утакмице, у делу
кпји се пднпси на тренере и функципнере клубпва, билп уписанп самп име Јпва Баварчића, кпји
је лиценциран кап рукпметни радници.

Пријављенпм клубу је пстаљен рпк пд псам (8) дана пд дана дпстављаоа Решеоа п ппкретаоу
дисциплинскпг ппступка, ради даваоа писане пдбране.
Пријављени клуб у пстављенпм рпку није дап свпју пдбрану, па је Директпр лиге ценећи
чиоенице кпнретнпм случаја закључип да је ОРК ''ЖСК'' из Жабља извршип прекршај кпји му се
ставља на терет, јер све гпре наведенп пптврђује чиоеничну пснпву предметнпг прекршаја, и
гпвпри у прилпг тпме да су у кпнкретнпм случају испуоени сви субјективни и пбјективни
елементи бића наведенпг дисциплинскпг прекршаја.
Одлучујучи п висини нпвчане казне, Директпр лиге је сматрап да се изнпспм пд 10.000,00
динара у кпнретнпм случају пстварује сврха кажоаваоа.
С пбзирпм на све гпре наведенп дпнета је пдлука кап у изреци Решеоа.

ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ:
Прптив пвпг решеоа се мпже изјавити жалба Кпмисији за жалбе РСС прекп
првпстепенпг пргана у рпку пд 8 дана рачунајући пд дана дпстављаоа.
Ппднпсилац жалбе је дужан да уз жалбу ппднесе и дпказ п уплати таксе у изнпсу пд
24.000,00 динара на текући рачун РСС.
У случају ппднпшеоа жалбе без истпвременпг дпстављаоа дпказа п уплати прпписане
таксе, жалба ће бити пдбачена кап недпзвпљена.
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