
 
 121-018/2 
 30.04.2019. године 

 
 
Директор ЛМК РСВ, Владимир Кнежић, поступајући као првостепени дисциплински орган у 

складу са одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, у поступку број 119-018/2, 
који је покренут против Рукометног клуба РК „Црвенка“ из Црвенке због сумње да је извршио 
дисциплински прекршај прописан одредбом члана 141 став 3. Дисциплинског правилника РСС, 
донео је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

Рукометни клуб „Црвенка“ из Црвенке 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 

 Што : 

је наступио без лиценцираног тренера на турниру Супер лиге ЛМК РСВ М12, који је 
одигран у Пригревици у суботу, 13. априла 2019. године, а да за то није имао одобрење Директора 
лига донетог у складу са Пропозиција такмичења РСС, 

чиме би извршио дисциплински прекршај из члана 141. став 3. Дисциплинског правилника 

РСС. 

па се применом горе наведеног члана, те чланова 37. , 38. , 39. , 40. , 51. и 52. 
Дисциплинског правилника РСС, 

 

КАЖЊАВА 

На НОВЧАНУ КАЗНУ У ИЗНОСУ ОД 5.000,00 (ПЕТХИЉАДА) ДИНАРА, коју су дужни уплатити 
у року од 30 (тридесет) дана рачунајући од дана правоснажности овог решења, на текући рачун 
РСВ бр. 340-1943-18. 

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

      На основу извештаја који је директору лиге доставио делегат Миљан Рабреновић, као и на 
основу увида у запинике са одиграних утакмица у ЛМК РСВ М12 СЛ, одиграних у Пригревици у 
суботу, 13 априла 2019. године и то Црвенка – Динамо, односно Пролетер – Црвенка, постоји 
основана сумња да је пријавњени клуб наступио без лиценцираног тренера, а да за то није имао 
одобрење Директора лига, донетог у складу са Пропозиција такмичења РСС. 
 



 
 
 Првостепени орган је по службеној дужности покренуо дисциплински поступак сматрајући 
да су испуњени услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног клуба, те је од 
пријављеног клуба тражио да изнесе своју писану одбрану. 
 

Пријављени клуб није доставио изјаву-одбрану у року од 8 (осам) дана, те самим тим није 
искористио право на одбрау. 

 
Због свега наведеног произилази да је клуб учинио дисциплински прекршај из члана 141. 

став 3. Дисциплинског правилника РСС, јер клуб неоправдано није наступио на наведеном 
такмичењу. 

 
Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције провостепени орган је ценио 

све околности случаја, а нарочито тежину и последица извршења прекршаја и околности под 
којима је учињен, при чему је као олакшавајуће околности ценио тешку материјално-финансијску 
ситуацију, док је као отежавајућу околност ценио чињеницу да је клуб на вај проблем упозораван 
од стране директора лиге већ неколико месеци уназад. Поред тога, приликом одмеравања висине 
саме казне узете су у обзир конкретне прилике учиниоца, тј. материјална ситуација пријавњеног 
клуба, па је имајући у виду све наведено изречена новчана казна у износу од 5.000,00 динара, 
сматрајући да ће се њоме 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 дужан 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. 

 
 

 
 
           ДИРЕКТОР ЛМК РСВ 
            Владимир Кнежић 
 
 
 

 

Доставити: 

РК „Црвенка“ - Црвенка 


