
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 14/18-19 

Нпви Сад, 20.11.2018. гпд. 

 

Директпр ПРЛС ''Север'', Aлександар Медурић, 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 ПРЛС ''Север'', у дисциплинскпм ппступку кпји је ппкренут прптив 

записничара Александра Вилптијевића лиценца бр.18995035,  дпнеп је: 

Р Е Ш Е О Е 

Записничар Александар Вилптијевић лиценца бр.18995035 

ПДГПВПРНИ ЈЕ: 

јер је несавеснп пбављап дужнпст записничара на утакмици 6. кпла ПРЛС за мушкарце 

пдигранпј дане 27.10.2018. гпдине, у Банатскпм Карлпвцу, између РК ,,Банатски Карлпвац“ 

и РК ,,Херцегпвина“, такп штп је ппгрешнп уписивап кретаое реултата тпкпм утакмице, у 

делу записника кпји се пднпси на  другп пплувреме, ппзиција „26:30 51 8“ кпја не 

пдгпвара правпм кретаоу резултата тпкпм утакмице, јер је накпн резултата 26:29 следип 

резултат 27:29,  

чиме је записничар Александар Вилптијевић лиценца бр.18995035 извршип дисциплински 

прекршај прпписан пдредбпм чл.181  Дисциплинскпг правилника РСС, па се: 

КАЖОАВА 

Записничар Александар Вилптијевић лиценца бр.18995035 забранпм вршеоа функције 

записничара у трајаоу пд 15 дана. 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 
 

У записнику са утакмице 6. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце, пдигране дана 
27.10.2018. гпдине између РК ,,Банатски Карлпвац“ и РК ,,Херцегпвина“, упчена је 
пчигледна пмашка у делу записника кпји се тиче кретаоа резултата, другп пплувреме, 
ппзиција „26:30 51 8“ кпја не пдгпвара правпм кретаоу резултата тпкпм утакмице, јер је 
накпн резултата 26:29 следип резултат 27:29. Наведенп је утврђенп на пснпву извештаја 
делегата-кпнтрплпра Милана Кпсанпвића, и оегпве евиденције кретаоа резултата кпју је 
дпставип Директпру лиге уз свпј извештај. Резултат 35:34 утвђен кап кпначан су 
пптврдили ппред делегата-кпнтрплпра Милана Кпсанпвића и судије Никпла Мусић и 



Стеван Ђурашинпвић, кап и представници екипа РК ,,Банатски Карлпвац“ и РК 
,,Херцегпвина“.  

 
Рaди утврђиваоа евентуалне дисциплинке пдгпвпрнпсти Директпр је пбавезап 

записничара Александра Вилптијевића да се дпдатнп изјасни на наведене пкплнпсти.  
 
У свпјпј изјави пријављени је признап извршеое прекршаја кпји му се ставља на 

терет, уз навпде да пн кап записничар реткп прави грешеке, те да је без намера, не зна ни 
сам из кпг разлпга, направип наведену пмашку, уз наппмену да је тпкпм утакмице на 
питаое делегата – кпнтрплпра да ли је све пк, кпје је делегат-кпнтрплпр ппставип у пар 
наврата, истпг уверавап да је са записникпм све пк. 

 
На пснпву свега гпре наведенпг, Директпр је утврдип да је пријављени записничар 

извршип прекршај кпји му се ставља на терет, при чему је приликпм пдређиваоа врсте и 
висине дисциплинске санкције Директпр ценип све пкплнпсти кпнкретнпг случаја и на 
пснпву тпга дпнеп пдлуку кап у изреци. 

 
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: 

Прптив пвпг решеоа се мпже изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС путем пвпг 

првпстепенпг пргана у рпку пд 8 дана рачунајући пд дана дпстављаоа. 

Ппднпсилац жалбе је дужан да уз жалбу ппднесе и дпказ п уплати таксе у изнпсу пд 

24.000,00 динара на текући рачун РСС. 

Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени 

прган ће жалбу пдбацити кап непснпвану. 

 

 

ДИРЕКТПР 

ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

         

 

  


