
 

Број: 23/20-21 

 

Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени 

дисциплински орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника 

РСС, по службеној дужности, дана 21.06.2021. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Рукометни клуб ''Раднички'', Јаша Томић 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ 

 

што дана 05.06.2021. године, у Футогу, неоправдано није наступио на 

утакмици сталног такмичења, и то на утакмици 25. кола ДРЛС ''Север'' против РК 

''Металац'', 

 

 

 чиме је клуб извршио дисциплински прекршај из члана 141 став 1 

Дисциплинског правилника РСС, 

 

па се сходно цитираној одредби и одредби члана 38 Дисциплинског 

правилника РСС 

КАЖЊАВА 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 40.000,00 (ЧЕТРДЕСЕТХИЉАДА) ДИНАРА 

 

Сходно члану 39 ДП РСС, изречену новчану казну, неопходно је уплатити у 

року од 60 (шездесет) дана, рачунајући од дана правоснажности овог решења, на 

текући рачун РСВ број 340-1943-18. 



У случају да се наведена новчана казна, изречена клубу, не уплати у 

остављеном року, иста ће се заменити за другу дисциплинску санкцију, за 

дисциплинску санкцију одузимања бодова, тако што ће се за сваких започетих 

10.000,00 динара новчане казне, изрећи одузимање по једног бода, сходно члану 40. 

став 2. тачка 2. ДП РСС. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 05.06.2021. године, Љубиша Рикало, председник РК ''Раднички'', 

телефонским путем је саопштио да клуб има кадровских проблема и да не може да 

окупи екипу за поподневни термин утакмице у Футогу, па сам сматрао да постоје 

услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног клуба, те сам 

покренуо дисциплински поступак по службеној дужности, сходно одредби члана 68 

став 2 Дисциплинског правилника РСС и донео ово решење о покретању 

дисциплинског поступка, у смислу члана 89 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 

У року остављеном за писану одбрану, РК ''Раднички'' није доставио писану 

одбрану. 

На основу спроведеног поступка, утврђено је следеће чињенично стање: 

Рукометни клуб ''Раднички'', дана 05.06.2021. године, у Футогу, неоправдано 

није наступио на утакмици сталног такмичења, и то на утакмици 25. кола ДРЛС 

''Север'' против РК ''Металац''. 

На основу утврђеног чињеничног стања, проистиче да је клуб несумњиво 

учинио дисциплински прекршај из члана 141 став 1 ДП РСС. 

Одредбом члана 141 став 1 ДП РСС, прописано је да клубу који неоправдано не 

наступи на утакмици сталног такмичења или на такмичењу на којем се обавезао да 

наступи, изрећи ће се одузимање до 5 бодова или новчана казна до 250.000,00 

динара. 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, водио сам 

рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске санкције, при чему је, као 

олакшавајућа околност цењена ранија некажњаваност клуба, док је као отежавајућа 

околност цењена чињеница да је овакав поступак клуба представљао атак на 

регуларно одвијање такмичења, па је одмерена дисциплинска санкција, као у 

диспозитиву овог решења, уз очекивање да је казна одмерена сразмерно тежини 

извршеног прекршаја, висини запрећене казне, те да ће се тако постићи сврха 



кажњавања у смислу поправног утицаја на клуб и превентивног утицаја на остале 

актере у такмичењу. 

 На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

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 обавезан 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. 

 

У Новом Саду,                                                                           Директор лиге ДРЛ ''Север'' 

дана 21.06.2021. године          Марко Менићанин 

                     

      

 

 

 


