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Број:  ДРЛВ 042/2021-2022 

Нови Сад, 29.10.2021.године  

 

 

Директпр ДРЛ Впјвпдина Стевица Јевремпв, ппступајући кап првпстепени дисциплински 

прган у смислу пдредбе чл.75 ст.2 Дисциплинскпг правилника РСС,на пснпву пвлашћеоа  

из чл.35 ст.1 и ст.2 Правилника п рукпметним такмичеоима  РСС, те чл. 15 ст.1 и ст.2 

Прпппзција Такмичеоа  РСС, те чл.6 ст.1 тч.9 Одлуке п пбављаоу функције директпра 

рукпметне лиге, пп службенпј дужнпсти, а у вези наступа на утакмици без лиценциранпг 

тренера, а да за тп није имап дпзвплу директпра лиге на утакмице 01. кпла ДРЛ Впјвпдина 

мушкарци кпја је пдиграна 06.10.2021. гпдине у Нпвпј Пазпви између РК „Нпва Пазпва 

1957“ из Нпве Пазпве и РК “Раднички” из Јаше Тпмића, у складу са пдредбама чл.68 ст.2 и 

чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 Дисциплинскпг правилника РСС, дана 29.10.2021. гпдине, дпнеп је: 

 

Р Е Ш Е О Е 
П ППКРЕТАОУ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА 

 

ПРПТИВ: 

 

1. Рукпметни Клуб „Нпва Пазпва 1957“ из Нпве Пазпве 

 

ШТП ЈЕ: 

 

Наступип без лиценциранпг тренера, а без пдпбреоа директпра на првенственпј 

утакмици 01. кпла ДРЛ Впјвпдина мушкарци, пдигранпј 06.10.2021. гпдине у Нпвпј Пазпви 

између РК „Нпва Пазпва 1957“ из Нпве Пазпве и РК “Раднички” из Јаше Тпмића, чиме би 

извршип дисциплински прекршај из чл.141 ст.2  Дисциплинскпг правилника РСС. 

 

Ради утврђеоа чиоеничнпг стаоа, у тпку дисциплинскпг ппступка ће се: 

● прибавити писмена: Изјава – пдбрана пријављенпга 
● извести и други пптребни дпкази. 

 

П Б Р А З Л П Ж Е О E 
 

Делегат Срђан Веселинпвић је у свпм извештају са пдигране утакмице написап да је екипа                

РК „Нпва Пазпва 1957“ из Нпве Пазпве наступила без лиценциранпг тренера, а да за тп 
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 није имап дпзвплу директпра лиге, па сам сматрајући да ппстпје услпви за ппкретаое 

дисциплинскпг ппступка прптив наведенпг клуба, дпнеп пвп решеое у смислу чл.89 ст.1 

Дисциплинскпг правилника РСС. 

 

Ради  утврђеоа   пптребнпг  чиоеничнпг   стаоа   пдређенп  је  да  се  пд  пријављенпг  

затражи писмена пдбрана заступника клуба, а све у смислу чл.90 и чл.91 Дисциплинскпг 

правилника РСС. 

 

ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ:  

Прптив пвпг решеоа жалба није дпзвпљена, у смислу чл.89 ст.3 Дисциплинскпг 

правилника РСС. 

 

ППУКА П ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ППСТУПКУ: 

 
▪ Пријављени има правп да се брани сам или уз стручну ппмпћ бранипца. 

▪ За бранипца се мпже узети адвпкат кпји је дужан да ппднесе уредну пунпмпћ. 
▪ Пријављени  има  правп  да  ппднпси  дпказе,  ставља  предлпге  и  упптребљава  

сва правна средства предвиђена Дисциплинским правилникпм РСС. 

 

У прилпгу се дпставља: 

-     Образац за даваое писмене Изјаве - Одбране Заступника клуба 

 

 

 

 

 ДРУГА РУКПМЕТНА ЛИГА ВПЈВПДИНЕ 

ДИРЕКТПР 

 

 

_________________________________ 

СТЕВИЦА ЈЕВРЕМПВ 

 

 

 

 

Дпставити: 

 
✔ РК „Нпва Пазпва 1957“ (Нпва Пазпва) 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


