
  ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Број: 06/18-2 

Нови Сад, 17.10.2018. год. 

 

 
 
Директор ДРЛС ''Север'', Вера Вранеш, поступајући као првостепени дисциплински орган у 
складу са одредбом чл.75 став 2. Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из 
одредбе чл.26 став 1. алинеја 10. Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова ДРЛС 
''Север'', у поступу који се води против ОРК ,,ДАЛМАТИНАЦ'' из Риђице због сумње да је на 
утакмици 4. кола ДРЛС ,,СЕВЕР'' за мушкарце, одиграној дана 05.10.2018. године, између РК 
''Војвода Степа''  из Војводе Степе и ОРК ''Далматинац''  из Риђице, наступио без лиценцираног 
тренера, а да за то није имао одобрење Директора лига, чиме би извршио дисциплински 
прекршај прописан одредбом чл. 141 став 3. Дисциплинског правилника РСС, донео је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
ОРК ''ДАЛМАТИНАЦ'' из Риђице 
 

ОДГОВОРAН ЈЕ: 
 

јер је на утакмици 4. кола ДРЛС ,,СЕВЕР'' за мушкарце, одиграној дана 05.10.2018. 
године, између РК ''Војвода Степа''  из Војводе Степе и ОРК ''Далматинац''  из Риђице, наступио 
без лиценцираног тренера, а да за то није имао одобрење Директора лига, издато у складу са 
Пропозиција такмичења РСС. 

 
чиме је извршио дисциплински прекршај из одредбе члана чл. 141 став 3. Дисциплинског 
правилника РСС, па се:  

 
КАЖЊАВА: 

 
новчаном казном у износу од 5.000,00 динара, коју је дужан уплатити у року од 8 дана 
рачунајући од дана правоснажности овог решења, на текући рачун РСВ бр. 340-1943-18, а 
уколико наведену новчану казну не уплати у остављеном року иста ће бити замењена за 
дисциплинску санкцију одузимања бодова, тако што ће се за сваких започетих 5.000,00 динара 
новчане казне изрећи одузимање по једног бода. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
На основу података из Извештаја делегата Миодраг Миловац и записника са утакмице 4. кола 
ДРЛС ,,СЕВЕР'' за мушкарце, одигране дана 05.10.2018. године, између РК ''Војвода Степа''  из 
Војводе Степе и ОРК ''Далматинац''  из Риђице, Директор је покренуо дисциплински поступак 
против ОРК ,,Далматинац“ из Риђице због сумња да је на тој утакмици наведени клуб наступио 
без лиценцираног тренера, а да за то није имао одобрење Директора лиге. 
 
Наиме, делегат Миодраг Миловац је у свом извештају навео да је екипа ОРК ''Далматинац'' из 
Риђице наступио на наведеној утакмици без тренера, при чему је у засписнику са утакмице, у 
рублици која се односи на унос лиценце , име и презиме предвиђено за тренере, остала 
празна. 
 



Пријављеном клубу је остаљен рок од осам (8) дана од дана достављања Решења о покретању 
дисциплинског поступка , ради давања писане одбране. 
 
Пријављени клуб у остављеном року није дао своју одбрану, па је Директор лиге ценећи 
чињенице конретном случаја закључио да је пријавњени клуб извршио прекршај који му се 
ставља на терет,  јер све горе наведено потврђује чињеничну основу предметног прекршаја, и 
говори у прилог томе да су у конкретном случају испуњени сви субјективни и објективни 
елементи бића наведеног дисциплинског прекршаја. 
 
Одлучујучи о висини новчане казне, Директор лиге је сматрао да се износом од 5.000,00 
динара у конретном случају остварује сврха кажњавања.  
   
С обзиром на све горе наведено донета је одлука као у изреци Решења. 
 

 
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:        
 
ОРК ''Далматинац'' из Риђице 

 
 
 
 
 
 
 

 


