
 

 

 

 

Број: 2/19-20 

Дана: 10.10.2019. године 

 

 

 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени 
дисциплински орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС, а 
на основу овлашћења из члана 26 алинеја 10 Правилника о удруживању и раду Заједнице 
клубова Друге рукометне лиге ''Север'', на основу дисциплинске пријаве рукометног 
судије Марије Радоичић, са утакмице 2. кола ДРЛС ''Север'' – група ''Север'' између ЖРК 
''Партизан'' из Иђоша и РК ''Обилић'' из Новог Кнежевца, која је одиграна дана 07.10.2019. 
године у Мокрину, у складу са одредбама члана 68 став 1, члана 86 став 1 и члана 89 став 1 
Дисциплинског правилника РСС, дана 10.10.2019. године, донео је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 
ПРОТИВ : 
 

1. тренера СЛАВКА ВЛАЈИЋА (ЖРК ''Партизан'', Иђош), 

лиценца број 19200181,  

и 

 

 2.       ЖРК ''ПАРТИЗАН'' ИЗ ИЂОША 

 
 
ШТО СЕ : 
 

дана 07.10.2019. године, у Мокрину, у 35. минуту утакмице 2. кола ДРЛС ''Север'' – 
група ''Север'' између ЖРК ''Партизан'' из Иђоша и РК ''Обилић'' из Новог Кнежевца, 
Славко Влајић (лиценца 19200181), тренер ЖРК ''Партизан'', екстремно неспортски 
понашао, на тај начин што је реагујући на судијске одлуке гласно узвикнуо ''Јебаћу им 
матер'', због чега му је изречена дисквалификација са писаним извештајем, у складу са 
правилом 8.10 б) Правила рукометне игре, 

 

 чиме би тренер Славко Влајић извршио дисциплински прекршај из члана 198 
Дисциплинског правилника РСС, а ЖРК ''Партизан'' из Иђоша дисциплински прекршај из 
члана 139 став 1 тачка 45 Дисциплинског правилника РСС. 
 
  
 



 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 Дана 07.10.2019. године, рукометни судија Марија Радоичић, поднела је 
дисциплинску пријаву против Славка Влајића, тренера ЖРК ''Партизан'', па сам сматрајући 
да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног тренера и 
његовог клуба, покренуо дисциплински поступак по службеној дужности и донео ово 
решење о покретању дисциплинског поступка, у смислу члана 89 став 1 Дисциплинског 
правилника РСС. 
 Уз дисциплинску пријаву рукометног судије Марије Радоичић, достављени су 
изјава-сведочење рукометног судије Милице Калуђеровић, изјава-сведочење делегата 
Николе Миљанића и изјава-одбрана тренера Славка Влајића. 
 У току дисциплинског поступка, биће прибављена писана одбрана клуба, а по 
потреби ће бити изведени и други докази. 
 Сходно одредби члана 90 Дисциплинског правилника РСС, ЖРК ''Партизан'' може у 
року од 8 (осам) дана од дана пријема овог решења да достави писану одбрану. 
 
 
 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. 

 
 
У прилогу се доставља: 

 дисциплинска пријава 
 

ДИРЕКТОР 

ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ''СЕВЕР'' 

Марко Менићанин 

 
Доставити:        
 

1.Пријављеном (преко клуба) 
2.ЖРК ''Партизан''    


