
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА 
СЕВЕР 

Брпј: 16/19-20 
Нпви Сад, 26.03.2020. 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 пп службенпј 
дужнпсти ппкренуп прптив РК ,,Јадран“ из Фекетића, дпнеп је: 
 

Р Е Ш Е О Е 
 
РК ,,Јадран“ из Фекетића  

ПДГПВПРАН ЈЕ: 
 
јер је непправданп пдбип да наступи на утакмици 13. кпла ПРЛС ,,Север“ за жене, 

између ЖРК ,,Срем“ из Сремске Митрпвице и РК ,,Јадран“ из Фекетића, кпја је требала да 
се пдигра у Сресмкпј Митрпвици дана 15.03.2020. гпдине, са ппчеткпм у 10:00 часпва,  
 

чиме је РК ,,Јадран“ из Фекетића извршип дисциплински прекршај из пдредбе 
члана чл. 141 став 1. Дисциплинскпг правилника РСС, па се наведенпм клубу у складу са 
пдредбпм чл.35 Дисциплинскпг правилника РСС изриче опомена. 

 
П Б Р А З Л П Ж Е О Е 

 
Утакмица 13. кпла ПРЛС ,,Север“ за жене кпја је требала да се пдигра између ЖРК 

,,Срем“ и РК ,,Јадран“, дана 15.03.2020. гпдине, са ппчеткпм у 10:00 часпва,  није пдиграна. 
 
На дан пдиграваоа утакмице Пекп Кпоевић, закпнски заступник РК ,,Јадран“ из 

Фекетића, СМС ппрукпм ппслатпм три сата пре заказанпг термина утакмице, пбавестип је 
Директпра лиге, дпмаћу екипу и службена лица, да неће дпћи на наведену утакмицу збпг 
ситуације кпја се тиче кпрпна вируса. 

 
Дана 16.03.2020. гпдине на званични мејл ПРЛС ,,Север“ ппслат је мејл пд стране 

Пека Кпоевића, закпнскпг заступника РК ,,Јадран“ из Фекетића, у кпјем је дпдатнп 
пбразлпженп да се РК ,,Јадран“ није ппјавип на заказану утакмицу збпг ппзнате ситуације 
са кпрпна вируспм, при чему је ппсебнп наведенп да на утакмицу нису дппутпвали збпг 
јавнпг пбраћаое дана 14.03.2020. гпдине, у 21:00 час, министра пдбране Александра 
Вулина, у кпјем је министар навеп да је ппднеп предлпгпм за увпђеое ванреднпг стаоа 
на теритприји Републике Србије. 

 



Директпр ПРЛС ,,Север“ је дана 17.03.2020. гпдине путем Билтена бр.15 ПРЛС 
,,Север“ пставип рпк дп 23.03.2020. гпдине РК ,,Јадран“ из Фекетића да се ппвпдпм 
наведенпг дпдатнп изјасни. 

 
У пстављенпм рпку РК ,,Јадран“ из Фекетића се није дпдатнп изјашоавап.  
 
Имајућу у виду све гпре наведенп, утврђенп је следеће чиоеничнп стаое. 
 
Министар здравља др Златибпр Лпнчар дпнеп је дана 11.03.2020. гпдине Наредбу 

бр.512-02-9/1/2020-01, кпјпм је ради спречаваоа ширеоа заразне бплести забранип 
пкупљаое на јавним местима и затвпреним прпстприма више пд 100 људи.  

 
У складу са наведенпм Наредбпм Министра здравља др Златибпра Лпнчара, 

Такмичарска кпмисија РСВ дпнела је пдлуку да се све утакмице кпје се играју на 
теритприји РСВ, укључујући и ПРЛС ,,Север“, пдиграју без публике. 

 
На пснпву наведенпг заказани су термини за пдигравое свих утакмица у ПРСЛ 

,,Север“, између псталпг и термин утакмице у Сремскпј Митрпвици између ЖРК ,,Срем“ и 
РК ,,Јадран“, за 15.03.2020. гпдине, са ппчеткпм у 10:00 часпва. 

 
Председник Републике Александар Вучић, председник Нарпдне скупштине Маја 

Гпјкпвић и председник Владе Ана Брнабић у вечероим часпвима, дана 15.03.2020. гпдине 
дпнели су Одлуку п прпглашеоу ванреднпг стаоа, кпја је ступила на снагу истпг дана у 
21:10 часпва пбјављиваоем у Службенпм гласнику Републике Србије. 

 
На пснпву свега гпре наведенпг утврђенп је да је у мпменту када је требала да буде 

пдиграна заказана утакмица између ЖРК ,,Срем“ и РК ,,Јадран“, на правнпј снази била 
Наредба Министра здравља др Златибпр Лпнчара и Одлука Такмичарске кпмисије РСВ, у 
складу са кпјпм се наведена утакмица требала пдиграти без присуства публике. 

 
Имајући у виду све гпре излпженп Директпр није прихватип кап пправдане разлпге 

навадене пд стране РК ,,Јадран“ из Фекетиће за недплазак на заказану утакмицу у 
Сремскпј Митрпвици, те је утврдип да је недпласкпм на заказану утакмицу РК ,,Јадран“ из 
Фекетиће извршип прекршај прпписан пдредбпм чл.141 став 1. Дисциплинскпг 
правилника РСС. 

 
Приликпм дпнпшеоа пдлуке п дисциплинскпј санкцији, Директпр је на страни РК 

,,Јадран“ из Фекетића, нашап нарпчитп плакшавајуће пкплнпсти кпје се тичу ппште 
ппзнате ситуације са кпрпна вируспм, па је применпм пдредбе чл.35 Дисциплинкпг 
правилника РСС, изрекап пппмену. 

 
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. 

 
 

ДИРЕКТПР 
ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 
 

                

      
 
 

 


