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Директор ТРЛ Север ''Исток'', Дејан Перић, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу 
одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из члана 26 став 1 
алинеја 10 Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова Треће рукометне лиге Север ''Исток'', 
на основу сазнања које сам добио у електронској форми од председника РК ''Омладинац'' из Делиблата 
Оливера Миленковића, а у складу са одредбама члана 68 став 1, члана 86 став 1 и члана 89 став 1 
Дисциплинског правилника РСС, дана 20.05.2019. године, донео је : 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 
ПРОТИВ : 
 

1. РУКОМЕТНОГ КЛУБА  ''ОМЛАДИНАЦ'' ИЗ ДЕЛИБЛАТА. 
 
ШТО : 
 Дана 19.05.2019. године у Бочару, неоправдано није наступио на утакмици 13. кола ТРЛ Север 
''Исток'' за мушкарце против РК ''Јединства'' из Бочара, 
             чиме би извршио РК ''Омладинац'' из Делиблата извршио дисциплински прекршај из члана 141. 
став 1 Дисциплинског правилника РССа. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 Дана 16.05.2019. године, на адресу електронске поште лиге стигао је допис од председника РК 
''Омладинац'' из Делиблата господина Оливера Миленковића у којем обавештава да РК ''Омладинац'' 
из Делиблата није у могућности да допутује на утакмицу 13. кола. Он је као разлог навео да су играчи 
заузети због пословних обавеза, за које ми није доставио оправдање. 

На основу свега наведеног, сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против 
наведеног клуба, покренуо сам дисциплински поступак по службеној дужности, те сам донео ово решење о 
покретању дисциплинског поступка, у складу са одредбом члана 89 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : 
 
 Против овог решења жалба није дозвољена, у смислу члана 89 став 3 Дисциплинског 
правилника РСС. 
 

  
 
 
 
 



 

 

ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ : 
 

• Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 

• За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 

• Пријављени има право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава сва правна средства 

предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 

Доставити: 

• РК ''ОМЛАДИНАЦ'' ИЗ ДЕЛИБЛАТА 
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