
 

 

 

Датум:08.10.2018. 
Број: 08/18 
 
Директор ДРЛС ''Север'', Вера Вранеш, поступајући као првостепени дисциплински орган у складу са 
одредбом чл.75 став 2. Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из одредбе чл.26 
став 1. алинеја 10. Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова ДРЛС ''Север'', у поступку 
који се води против ЖРК ''ДЕРОЊЕ'' из Дероња због сумње да је на утакмици 3. кола ДРЛС ,,СЕВЕР'' за 
жене, одиграној дана 07.10.2018. године, између ЖРК ''ДЕРОЊЕ'' из Дероња и ЖРК ''ПЕТРОВАРАДИН'' 
из Петроварадина, наступио без лиценцираног тренера, дана 08.10.2018. године, донео је: 

 

 

  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 
ПРОТИВ : 
 

1.  ЖРК '' ДЕРОЊЕ  '' из  Дероња, 
 
 
ЗБОГ СУМЊЕ ДА ЈЕ : 
 

Дана 07.10.2018. године,  на утакмици 3. кола ДРЛС ,,СЕВЕР'' за жене, одиграној између ЖРК 
''Дероње'' из Дероња и ЖРК ''Петроварадин'' из Петроварадина, ЖРК ''Дероње'' из Дероња је 
наступио без лиценцираног тренера, 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 писана одбрана пријављеног клуба, 

 по потреби извести и други докази. 
 
Пријављени клуб може да достави 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  Давор Хорват и на основу увида 

у достављени  запиник са одигране утакмице 3. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за жене одиграној дана 
07.10.2018. године, између ЖРК ''Дероње'' из Дероња и ЖРК ''Петроварадин'' из Петроварадина, 
произилази сумња да је на наведеној утакмици екипа ЖРК ''Дероње'' из Дероња наступила без 
лиценцираног тренера, а да за то није имао одобрење Директора лига, донетог у складу са 
Пропозиција такмичења РСС. 



Сходно члану 86. став 1. Дисциплинског правилника РСС, покренут je дисциплински поступак 
по службеној дужности, и донето je  решење о покретању дисциплинског поступка, у смислу и члану 
89. став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

 
Ради утврђивања релевентних чињеница одређено је да се од пријављеног клуба затражи писана 
одбрана у складу са одредбом чл.90 Дисциплинског правилника РСС. 

 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : 
 
 Против овог решења жалба није дозвољена, у смислу 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 

ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ''СЕВЕР'' 
Вера Вранеш 

 
Доставити:        
 

1. Клубу ЖРК ''Дероње''      
 

 
 
 
 


