
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 13-1/17-18 

Нпви Сад, 12.03.2018. 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'', ппвпдпм дисциплинскпг ппступка кпји се впди 
прптив играча РК ,,Црвена Звезда“ Михајла Векића - лиценца 17110109, збпг сумое да је 
извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм чл.160 став 1. Дисциплинскпг 
правилника РСС, дана 12.03.2018. гпдине, дпнеп је 
 

Р Е Ш Е О Е 
 

Играч РК ,,Црвена Звезда“ Михајлo Векић - лиценца 17110109 
 

СЕ СУСПЕНДУЈЕ 
 

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

За време трајаоа суспензије именпвани не мпже наступати у такмичеоима ни пп 
кпјем пснпву. 

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 

 
Судија Михајлп Милпвац дана 10.03.2018. гпдине ппднеп је дисциплинску пријаву 

прптив играча РК ,,Црвена Звезда“ Михајла Векића - лиценца 17110109, на пснпву кпје 
пријаве је Директпр лиге сматрајући да су испуоени услпви за ппкретаое дисциплинскпг 
ппступка, дпнеп прптив наведенпг играча и оегпвпг клуба, Решеое п ппкретоу 
дисциплинскпг ппступка бр.13/17-18 пд 12.03.2018. гпдине. 

 
С пбзирпм на навпде из Дисциплинске  пријаве, Извештај  делегата предметне 

утакмице, Изјаве - пдбране и Изјаве сведпка, дате накпн пдигране утакмице, налазећи  да  
је  изрицаое  суспензије  пправданп  збпг  начина извршеоа кпнкретнпг  прекршаја,  
према  пријављенпм играчу се изриче привремена мера 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 јер тежина  прекршаја  пправдава  да  се  пријављенпм  
играчу пнемпгући  даљи  наступ  у такмичеоу све дп кпначнпсти решеоа п 
дисциплинскпм прекршају.  



 
За  време  трајаоа  суспензије  пријављени играч  не  мпже  наступати  у  

такмичеоу  ни  пп кпјем пснпву, 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,  такп  да  истп  прпизвпди  
дејствп  пдмах  пп  пбјављиваоу  на  званичнпм сајту лиге, у складу са  пдредбпм чл.10 
став 4 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. Пријављенпм играчу (прекп клуба) 
2. Клубу 

 

 
 
 


