
 

 

 

Датум: 18.03.2019. 
Брпј: 20/18-1 
 

Директпр ДРЛС ''Север'', Вера Вранеш, 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 ДРЛС ''Север'', ппвпдпм 
дисциплинскпг ппступка, кпји се впди прптив главнпг дежурнпг Свркпта Саше, збпг дисциплинскпг 
прекршаја из члана 190  Дисциплинскпг правилника РСС, дана 18.03.2019. гпдине, дпнеп је: 

 
 
  

Р Е Ш Е О Е 
СВРКПТА САШИ,  

лиценца брпј: 18191253 
 

ИЗРИЧЕ СЕ СУСПЕНЗИЈА 
 

у трајаоу дп кпначнпсти решеоа п дисциплинскпм прекршају, кпји је предмет пвпг ппступка, 
а најдуже дп 30 (тридесет) дана. 

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

пснпву. 
 
Жалба на пвп решеое не задржава оегпвп извршеое, а на пснпву члана 11 став 3 ДП РСС. 

 
 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 
 

Према навпдима дисциплинске пријаве, кпју је ппднела рукпметни делегат Мандић Весна са 
утакмице 16.кпла ДРЛС ''Север'' за мушкарце, кпја је пдиграна између МРК ''Спмбпрелектрп'' из 
Спмбпра  и РК ''Пптисје Плетекс'' из Аде,  дана 16.03.2019.гпдине у Спмбпру, пријављени се: 

Пп изласку из хале сппртпва делегата и судијскпг пара , несппртски и некултурнп ппнашап, 
такп штп се, на пружену руку делегата у знак ппздрава, непримеренп пбратип делегату речима: ''ја се 
самп са гпсппдпм ппздрављам, а са лпппвима никад'', збпг чега је према гпре именпванпм Свракпта 
Саши ппднета дисциплинске пријава.  

 
Ппступајући кап првпстепени дисциплински прган, на пснпву наведене дисциплинске пријаве, 

те изјава-сведпчеоа рукпметних судија Мусић Никпле и Ђурашинпвић Стевана,  ппкренуo сам 
дисциплински ппступак прптив пријављенпг . 

 
Имајући у виду наведенп, а  налазећи  да  је  изрицаое  суспензије  пправданп  збпг начина 

извршеоа  кпнкретнпг  прекршаја и тежине прекршаја кпји се према Правилима рукпметне игре 
квалификује кап несппртскп и некултурнп ппнашаое, према  пријављенпм главнпм дежурнпм је  
изречена  суспензија  на  пснпву пдредбе члана 8 тачка 1 ДП РСС. 

 
 Дужина  трајаоа  суспензије  је  пдређена  у  складу  са  пдредбпм  члана 9  став 1  ДП  

РСС, налазећи  да  тежина  прекршаја  пправдава  да  се  пријављенпм  пнемпгући  даљи  наступ  у 
такмичеоу све дп кпначнпсти решеоа п дисциплинскпм прекршају. 



 
 За  време  трајаоа  суспензије  пријављени  не  мпже  наступати  у  такмичеоу  ни  пп 

кпјем пснпву, а пдлука је дпнета на пснпву пдредбе члана 6 став 2 ДП РСС. 
 
 Евентуална жалба на пвп решеое не пдлаже оегпвп извршеое, на пснпву пдредбе 

члана 11 став 3  ДП  РСС,  такп  да  истп  прпизвпди  дејствп  пдмах  пп  пбјављиваоу  на  званичнпм 
сајту лиге (rsv.co.rs), а у смислу пдредбе члана 10 став 4 ДП РСС. 

 
 ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: 
 
 Прптив пвпг решеоа се мпже изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС, путем пвпг 

првпстепенпг пргана, у рпку пд 3 (три) дана, рачунајући пд дана дпстављаоа. 
 Ппднпсилац жалбе је пбавезан да уз жалбу ппднесе и дпказ п уплати таксе у изнпсу 

пд 24.000,00 динара на текући рачун РСВ 340-1943-18. 
 Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе, првпстепени 

прган ће жалбу пдбацити кап непснпвану. 
 

 
 
 
У прилпгу се дпставља: 

 дисциплинска пријава 
 

 
 

ДИРЕКТПР 
ДРУГЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ ''СЕВЕР'' 

Вера Вранеш 

 
 
 
 
Дпставити:        
 

1. Свркпта Саша (прекп клуба) 
      
 

 
 
 
 


