
 

 

 

Датум: 10.05.2019. 
Број: 25/18 
 
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'', по службеној 
дужности  у скалду са одредбом члана 86.став1 Дисциплинског правилника, а у вези са догађајем на 
утакмици 22. кола ДРЛ ''Север'' за мушкарце, која је одиграна дана 04.05.2019.године у Сомбору 
између екипа МРК ''Сомборелектро''  и РК ''Војвода Степа'', дана 10.05.2019. године, донео је: 

 

 

  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 
ПРОТИВ : 
 

1.ТРЕНЕРА ВУЈОВИЋ ИЛИЈЕ ( РК ''ВОЈВОДА СТЕПА''), ЛИЦЕНЦА БРОЈ:18191181 
       2.РУКОМЕТНИ КЛУБ ''Војвода Степа'' из  Војводе Степе, ЛИЦЕНЦА БРОЈ: 181911 
 
ЗБОГ СУМЊЕ ДА  СУ: 
 

дана 04.05.2019. године, на утакмици 22. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за мушкарце, одиграној 
између МРК ''Сомборелектро''и РК''Војвода Степа'', тренер Вујовић Илија (лиценца број: 
18191181) је, поступајући као одговорно лице РК ''Војвода Степа'' на предметној утакмици, 
пре почетка утакмице покушао да доведе у заблуду рукометног делегата и противничку 
екипу, на тај начин што је у образац 5 – састав екипе уврстио као играча Клаћ Милорада, под 
бројем дреса 15, (лиценца број: 18191112) да би делегат накнадном провером-
идентификацијом, пре почетка утакмице,  утврдио да НН лице које је било у дресу број 15 
није играч Клаћ Милорад (лиценца број 18191112) на који начин су у наведену исправу-
образац 5-састав екипе унети неистинити подаци, тако што је наведено НН лице  покушало 
да наступи под лажним именом, након чега је наведено НН лице удаљено са терена, а у 
обрасцу 5-састав екипе је избрисан играч Клаћ Милорад са дресом број 15, (лиценца 
број:18191112) тако да наведено НН лице није наступило на предметној утакмици, а 

 
 чиме би тренер Вујовић Илија извршио дисциплински прекршај из члана 167.став 2. у 
вези став 1. Дисциплинског правилника РСС, у покушају, а РК ''Војвода Степа'' дисциплински 
прекршај из члана 148. став 1. Дисциплинског правилника РСС.  
 
Ради  утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 

 
 прибавити писменa изјава - одбрана пријављеног тренера, 
 прибавити писмена изјава – одбрана пријављеног клуба,  
 по потреби извести и други докази. 

 
Пријављени тренер и клуб могу доставити своју писану одбрану у року од осам (8) дана од дана 
пријема овог решења.  



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Дана 04.05.2019. године, рукометни делегат Ивић Игор, доставио је извештај са 

предметне утакмице у коме се наводи да је тренер РК''Војводе Степа'' Вуковић Илија 
(лиценца број: 18191181), поступајући као одговорно лице свог клуба на предметној 
утакмици, у обрасцу 5 - састав екипе уврстио играча Клаћ Милорада под дресом број 15 
(лиценца број:18191112).Међутим, пре почетка сусрета, док је трајало загревање играча, 
делегат је приметио да играч-лице са бројем дреса 15 - РК''Војвода Степа'' не одговара лику 
играча који је уписан у записник утакмице. Након позива одговорног лица РК ''Војвода 
Степа'', а који је на тој утакмици био тренер Вуковић Илија (лиценца број: 18191181), и лица 
са дресом бр. 15 утврђено је да то лице није играч Клаћ Милорад (лиценца број:18191112) 
који је унет у записник са утакмице нити да се евентуално ради о другом лицу које је 
лиценцирано за РК ''Војвода Степа'', те да стога то лице нема право наступа на утакмици, 
тако да је то лице удаљено са терена, а име играча Клаћ Милорада (лиценца број:18191112) 
избрисано из записника утакмице, на који начин је наведени тренер, који је на предметној 
утакмици био одговорно лице клуба, у наведену исправу-образац 5 унео неистинит садржај, 
па сам сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног 
тренера и његовог клуба, покренула дисциплински поступак, те сам донела ово решење о 
покретању дисциплинског поступка, у смислу члана 89 став 1 Дисциплинског правилника 
РСС. 
  

Ради утврђивања релавентних чињеница одређено је да се од пријављеног тренера и 
клуба затражи писана одбрана у складу са одредбом  чл.90 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. 

 
У прилогу се доставља: 
 

 дисциплинска пријава, 

 извештај делегата Ивић Игора 
 

ДИРЕКТОР 

ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ''СЕВЕР'' 
Вера Вранеш 

 
Доставити:        
 

1. Вујовић Илија (преко клуба) 
2. РК ''Војвода Степа''    



 


