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

складу са одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, на основу сазнања која је 
добио од делегата турнира ЛМК М14 СЛ, Небојше Марковића, а у вези наступе екипе РК „Потисје 
Плетекс“ из Аде без лиценцираног тренера на турниру Супер лиге ЛМК РСВ М14, који је одигран у 
Панчеву у суботу, 9. фебруара 2019. године, у складу са одредбама члана 68. став 2. члана 86. став 1. 
и члана 89. став 1. Дисциплинског правилника РСС, донео је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

ПРОТИВ:  
 
1. Рукометног клуба „Потисје Плетекс“ из Аде 

 

 ЗБОГ ОСНОВАНЕ СУМЊЕ 

 да је РК „Потисје Плетекс“ из Аде наступио без лиценцираног тренера на турниру Супер лиге 
ЛМК РСВ М14, који је одигран у Панчеву у суботу, 9. фебруара 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. 

Ради утврђивања чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 

- Прибавити писану одбрану пријављеног клуба, 
- По потреби извести и други докази. 
 

Пријављени клуб може доставити своју писану одбрану у року од осам (8) дана од дана пријема овог 

решења.   

 

О б р а з л о ж е њ е 

      На основу извештаја који је директору лиге доставио делегат Марковић Небојша, као и на 
основу увида у запинике са одиграних утакмица у ЛМК РСВ М14 СЛ, одиграних у Панчеву у суботу, 9. 
фебруара 2019. године и то Потисје Плетекс - Динамо, односно Потисје Плетекс - Пролетер, 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. 

 



 
На основу свега наведеног, сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског 

поступка против наведеног клуба, покренуо сам дисциплински поступак по службеној дужности, те 
сам донео ово решење о покретању дисциплинског поступка, у складу са одредбом члана 89. став 1. 
Дисциплинског правилника РСС. 

 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења жалба, није дозвољена у складу са одредбама члана 89. став 3. 
Дисциплинског правилника РСС. 

 
 

 ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ : 

 Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 

 За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 

 Пријављени има право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава сва правна 

средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 

 

 

 
 
                   ДИРЕКТОР ЛМК РСВ  
              Владимир Кнежић 
 

 
 
 
Доставити:  
 

 РК „Потисје Плетекс“ - Ада 


