
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 15/18-19 

Нпви Сад, 21.11.2018. гпд. 

 
Директпр ПРЛС ''Север'', Aлександар Медурић, ппступајући кап првпстепени дисциплински прган, 
пп Дисциплинскпј пријави делегата Стевице Јевремпва ппднетпј накпн утакмице 8. кпла ПРЛС 
,,Север“ пдигране дана 10.11.2018. гпдине у Зреоанину, између ЖРК ,,Прплетер“ из Зреоанина и 
ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка, у складу са пдредбама чл.68 ст.1 и чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 
Дисциплинскпг правилника РСС, дана 21.09.2018. гпдине, дпнеп је: 

 
Р Е Ш Е О Е 

П ППКРЕТАОУ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА 
 

ПРПТИВ: 
 

ЖРК ,, Раднички“ из Бајмпка 
 
ЗБПГ ППСТПЈАОА СУМОЕ ДА ЈЕ: 
 
Хеђи Ерика (ЖРК ,, Раднички“ из Бајмпка), кап пдгпвпрни представник екипе,  накпн завршетка 
утакмице 8. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигране дана 10.11.2018. гпдине у Зреоанину, између ЖРК 
,,Прплетер“ из Зреоанина и ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка пдбила да се ппздрави са делегатпм 
утакмице Стевицпм Јевремпв,  
 
 
чиме би ЖРК ,, Раднички“ из Бајмпка извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  
чл.140 став 1. тачка 1.  Дисциплинскпг правилника РСС. 

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

 
 прибавити писана изјава - пдбрана пријављенпг клуба,  
 пп пптреби извести и други дпкази. 

 
Пријављени клуб мпже дпставити свпју писану пдбрану у рпку пд псам (8) дана пд дана пријема 
пвпг решеоа.  
 
 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 
 

Делегат Стевица Јевремпва је накпн утакмице 8. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигране дана 
10.11.2018. гпдине у Зреоанину, између ЖРК ,,Прплетер“ из Зреоанина и ЖРК ,,Раднички“ из 
Бајмпка, ппднеп дисциплинску пријаву у кпјпј је навеп да је Хеђи Ерика (ЖРК ,, Раднички“ из 
Бајмпка), кап пдгпвпрни представник екипе, накпн завршетка утакмице пдбила да се са оим 
рукује. 
 



Навпде делегата Стевице Јевремпва у свпјим изјавама – пдбранама пптврдили су 
записничар, мерилац времена и рукпметне судије са наведене утакмице, дпк Хеђи Ерика (ЖРК ,, 
Раднички“ из Бајмпка), накпн пдигране уткамице није желела да даје свпју изјаву – пдбрану. 

 
На пснпву свега гпре наведенпг Директпр лиге је сматрајући да су испуоени услпви за 

ппкретаое дисциплинскпг ппступка, дпнеп решеое п ппкретаоу дисциплпинскпг ппступка кап у 
изреци, а све тп у складу са пдредбпм чл.89 ст.1 Дисциплинскпг правилника РСС.   
 

Ради утврђиваоа релевентних чиоеница пдређенп је да се пд пријављенпг клуба затражи 
писана пдбрана у складу са пдредбпм  чл.90 Дисциплинскпг правилника РСС. 

 
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ : 

 
Прптив пвпг решеоа жалба није дпзвпљена, у складу са пдредпм чл.89 став 3 Дисциплинскпг 
правилника РСС. 

 
 

ППУКА П ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ППСТУПКУ : 
 

 Пријављени има правп да се брани сам или уз стручну ппмпћ бранипца. 
 За бранипца мпже узети адвпката, кпји је дужан да ппднесе пунпмпћје. 
 Пријављени има правп да ппднпси дпказе, ставља предлпге и упптребљава сва правна 

средства предвиђена Дисциплинским правилникпм РСС. 
 
 

У прилпгу се дпставља: 
- Пријава за ппкретаое дисциплинскпг ппступка 
- Изјаве - сведпчеоа 

 
 
 
 

ДИРЕКТПР 
ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

 
Доставити: 
 

1. Пријављенпм клубу 
 

 
 
 


