
 

ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Број: 22/18 

Нови Сад, 08.04.2019. год. 

 

 
 
Директор ДРЛС ''Север'', Вера Вранеш, поступајући као првостепени дисциплински орган у 
складу са одредбом чл.75 став 2. Дисциплинског правилника РСС, у поступку који је покренут 
против Рукометног клуба ''Кленак 09'' из Кленка због сумње да је извршио дисциплински 
прекршај прописан одредбом чл. 141 став 2. Дисциплинског правилника РСС, донео је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
Рукометни клуб ''КЛЕНАК 09'' из Кленка 
 

ОДГОВОРAН ЈЕ: 
Што: 

 
је одустао од даљег такмичења у ДРЛС ''Север'' за жене - група ''Запад'', 
чиме би Рукометни клуб ''Кленак 09'' из Кленка извршио дисциплински прекршај  

прописан одредбом члана 141 став 2 Дисциплинског правилника РСС, 
 

па се применом горе наведеног члана, те чл. 37, 38, 39, 40, 51 и 52 Дисциплинског правилника 
РСС, 

 
КАЖЊАВА: 

 
НА НОВЧАНУ КАЗНУ У ИЗНОСУ ОД 40.000,00 (ЧЕТРДЕСЕТ) ДИНАРА, коју је дужан 

уплатити у року од 30 (тридесет) дана рачунајући од дана правоснажности овог решења, на 
текући рачун РСВ бр. 340-1943-18. 

 
 Сва настала  дуговања у такмичењу РК ''Кленак 09'' из Кленка дужан је да у што краћем 
року измири. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Председник РК ''Кленак 09'' из Кленка, Ђорђе Илић, је дана 06.04.2019.године у 11:13 
путем телефонског разговора обавестио директора ДРЛС''Север'', да ће екипа РК ''Кленак 09'' 
из Кленка највероватније одустати од даљег такмичења у ДРЛС ''Север'' за жене - група 
''Запад''. 
 Првостепени орган је по службеној дужности покренуо дисциплински поступак 
сматрајући да су испуњени услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног 
клуба, те је од пријављеног клуба тражио да изнесе своју писану одбрану. 
 

У својој одбрани пријављени клуб је навео: Због кадровских проблема, везаних за 
искључивање 2 игачице  из чланства РК ''Словен'', а које уједно наступају за РК''Кленак 09'' 
једна лиценцирана на основу двојне регистрације, а друга на основу уступања, и одлсака 2 
играчице у иностранство из приватних разлога, које су биле важне играчице екипе, нисмо 
могли да нађемо компромис и наставимо са такмичењем. Надамо се да ћемо до септембра 
успети да решимо кадровске проблеме и да ћемо несметано ући у нову сезону.'' 



 
У току поступка утврђено је да се РК ''Кленак 09'' из Кленка уредно пријави за 

такмичење  у ДРЛС ''Север'' за жене - група ''Запад'', као и да је одиграо јесењи део првенства и 
једну утакмицу пролећног дела првенстав, односно 8 кола ДРЛС ''Север'' за жене - група 
''Запад''. 

Одбрана клуба, без обзира на разумевање целокупне ситуације, ипак није 
прихватљива, обзиром да се ради о унутрашњим проблемима у организацији клуба који нису 
оправдање за ненаступање на такмичењу за које се обавезао да ће наступити. 

Због свега наведеног произилази да је клуб учинио дисциплински прекршај из члана 
141 став 2 Дисциплинског правилника РСС, јер клуб неоправдано одустаје о даљег такмичења у 
ДРЛС ''Север'' за жене - група ''Запад'' . 

 
Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције првостепени орган је 

ценио све околности случаја, а нарочито тежину и последице извршења прекршаја и околности 
под којим је учињен, при чему је као олакшавајућу околност ценио тешку материјално-
финансијску ситуацију, док је као отежавајућу околност ценио чињеницу да се клубовима у 
ДРЛС ''Север'' за жене - група ''Запад'' директно оштећени, јер им се због овог одустајања из 
даљег такмичења бришу бодови из међусобних сусрета. Поред тога , приликом одмеравања 
висине саме казне узете су у обзир конкретне прилике учиниоца, то јест, кадровска ситуација 
пријављеног клуба, па је имајући у виду све наведено изречена новчана казна у износу од 
40.000,00 динара, сматрајући да ће се њоме постићи сврха кажњавања. 
 

Такође, сва настала  дуговања у такмичењу РК ''Кленак 09'' из Кленка дужан је да у што 
краћем року измири. 
 
 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против овог решења се може изјавити жалба Комисији за жалбе РСС преко 

првостепеног органа у року од 8 дана рачунајући од дана достављања. 
Подносилац жалбе је дужан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 

24.000,00 динара на текући рачун РСС. 
У случају подношења жалбе без истовременог достављања доказа о уплати прописане 

таксе, жалба ће бити одбачена као недозвољена. 
 

 
ДИРЕКТОР 

ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 
Вера Вранеш 

 
 
 
Доставити:        
 
РК ''Кленак 09'' из Кленка 

 
 
 
 
 



 
 

 


