
 

Датум: 07.11.2018 

Број: 14/18-2 

 

Директор ДРЛС ''Север'' Вера Вранеш, поступајући као првостепени дисциплински 

орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС, поводом 

дисциплинске пријаве, коју је поднео помоћник директора ДРЛС ''Север'' за судијска питања 

Адамовић Здравко, са утакмице 4. кола ДРЛС ''Север'' за жене између РК ''Кленак 09'' из 

Кленка и ЖРК ‘‘Сонта’’ из Сонте, која је одиграна дана 14.10.2018. године у Платичеву, на 

основу овлашћења из члана 26 алинеја 10 Правилника о удруживању и раду заједнице 

клубова ДРЛС ''Север'', дана 07.11.2018. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Срђан Веселиновић,  лиценца број 18994064 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ 

 

Што је дана 14.10.2018. године, на утакмици 4. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за жене, одиграној 

између РК ''Кленак 09'' из Кленка и ЖРК ‘‘Сонта’’ из Сонте,учинио лакшу повреду прописа 

који регулишу дужности делегата, тако што Теслић Немању, тренера ЖРК''Сонта'', који је 

каснио на почетак предметне утакмице, није унео у записник предметне утакмице, те истом 

није дозволио да буде на клупи и да води своју екипу, 

 

чиме је делегат Срђан Веселиновић извршио дисциплински прекршај из члана 188 

став 1 Дисциплинског правилника РСС. 

 

па се сходно одредби члана 42., 43. и члана 44. Дисциплинског правилника РСС 

 

КАЖЊАВА 

 

Делегат Срђан Веселиновић ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ ОД 15 ( петнаест) ДАНА 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Здравко Адамовић, помоћник директора ДРЛС ''Север'' за судијска питања је 

директору ДРЛС ''Север'', дана 14.10.2018. године, доставио дисциплинску пријаву, , из које 

произилази да је делегат Срђан Веселиновић  на утакмици у Платичеву учинио 

дисциплински прекршај ближе описан и квалификован у изреци овог Решења.  

Директор ДРЛС ''Север'' је на основу одредби члана 68. став 1. Дисциплинског 

правилника РСС, из наведене дисциплинске пријаве, као првостепени орган, извршио увид у 

наведену изјаву-пријаву, као и увид изјаву-одбрану учиниоца прекршаја, који је био предмет 

расправљања и одлучивања, а све за радње описане у наведеној дисциплинској пријави. 



Писана одбрана делегата Срђана Веселиновића цењена је као признање прекршаја, 

који му је и стављен на терет. 

 

Током дисциплинског поступка, првостепени дисциплински орган, прочитао  је 

наведену дисциплинску пријаву, прочитао изјаву-сведочење тренера Теслић Немање, 

рукометних судија Марчетић Ане и Аврамовић Миле, записничара Илић Ђорђа, мериоца 

времена Матић Мирјане, као и изјаву-одбрану учиниоца прекршаја, па је утврђено следеће 

чињенично стање: 

дана 14.10.2018. године, на утакмици 4. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за жене одиграној између 

РК ''Кленак 09'' из Кленка и ЖРК ‘‘Сонта’’ из Сонте, делегат Срђан Веселиновић ( лиценца 

број: 18994064),учинио лакшу повреду прописа који регулишу дужности делегата, тако што 

Теслић Немању, тренера ЖРК''Сонта'', који је каснио на почетак предметне утакмице, није 

унео у записник предметне утакмице, те истом није дозволио да буде на клупи и да води 

своју екипу. 

 

Из одбране пријављеног непроистичу околности које би искључиле противправност 

радње пријављеног. 

На основу свега утврђеног пријављени делегат Срђан Веселиновић је несумњиво 

учинио дисциплински прекршај из члана 188 став 1 ДП РСС,  

Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције, за наведени 

дисциплински прекршај, водио сам рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске 

санкције, при чему су цењене, као олакшавајуће околности, да до сада није кажњаван, 

ценећи и искрено држање пријављеног у току поступка, док није било посебних 

отежавајућих околности, након чега му је изречена дисциплинска санкција, као у 

диспозитиву овог решења, уз очекивање да је казна одмерена сразмерно тежини извршеног 

прекршаја, висини запрећене казне, те да ће се тако постићи сврха кажњавања. 

На основу члана 9 Дисциплинског правилника РСС, према делегату Срђану 

Веселиновићу укида се суспензија изречена Решењем број 14/18-2 од дана 29.10.2018. 

године. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог 

првостепеног органа у року од 8 дана рачунајући од дана достављања. 

Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 

24.000,00 динара на текући рачун РСС. 

Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени 

орган ће жалбу одбацити као неосновану. 

 

 

У Новом Саду,                                                                               Директор лиге ДРЛС ''Север'' 

дана 07.11.2018. године              Вера Вранеш 

                     

      



 

Доставити: 

1.делегату Срђану Веселиновићу 

 


