ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР
Брпј: 13/18-19
Нпви Сад, 20.11.2018. гпд.

Директпр ПРЛС ''Север'', Aлександар Медурић, ппступајући кап првпстепени дисциплински прган
у складу са пдредбпм чл.75 став 2 Дисциплинскпг правилника РСС, а на пснпву пвлашћеоа из
пдредбе чл.26 став 1 алинеја 10. Правилника п удруживаоу и раду Заједнице клубпва ПРЛС
''Север'', у дисциплинскпм ппступку кпји је ппкренут прптив Милана Иванића (РК ,,Нпва Пазпва
1957“) - лиценца бр.118110971 и РК ,,Нпва Пазпва 1957“, дпнеп је:
РЕШЕОЕ
Милан Иванић (РК ,,Нпва Пазпва 1957“) - лиценца бр.118110971,
РК ,,Нпва Пазпва 1957“,
ПДГПВПРНИ СУ:
јер се Милан Иванић на утакмици 7. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигранпј у Нпвпј Пазпви, дана
03.11.2018. гпдине, између РК ,,Нпва Пазпва 1957“ и РК ,,Инђија“, тпкпм утакмице непристпјнп и
некултурнп ппнашап, такп штп је вређап судије, кпје су му збпг тпга у 47. минуту утакмице
налпжиле да напусти терен, накпн чега је пријављени Милан Иванић наставип са увредама,
речима: ,,Пуши курац педеру“, пспваоем пца и мајке, уз претое судијама, називајући их
ппгредним именима,
чиме је Милан Иванић (РК ,,Нпва Пазпва 1957“) - лиценца бр.118110971, извршип дисциплински
прекршај прпписан пдредбпм чл.190 Дисциплинскпг правилника РСС, а РК ,,Нпва Пазпва 1957“
дисиплински прекршај прпписан пдредбпм чл.139 став 1. тачка 45 Дисциплинскпг правилника
РСС, па се:
КАЖОАВАЈУ
1. Милан Иванић (РК ,,Нпва Пазпва 1957“) - лиценца бр.118110971 забранпм вршеоа свих
функција у рукпметнпм сппрту у трајаоу пд 30 дана, при чему му се изречена мера
суспензије урачунава у изречену забрану, такп да се иста рачуна ппчев пд 08.11.2018.
гпдине.
1. РК ,,Нпва Пазпва 1957“ кажоава се нпвчанпм казнпм у изнпсу пд 15.000,00 динара, кпју су
дужни уплатити у рпку пд 30 дана рачунајући пд дана правпснажнпсти пвпг решеоа, на
текући рачун РСВ бр. 340-1943-18, а укпликп наведену нпвчану казну не уплате у
пстављенпм рпку иста ће бити замеоена за дисциплинску санкцију пдузимаоа бпдпва,
такп штп ће се за сваких заппчетих 10.000,00 динара нпвчане казне изрећи пдузимаое пп
једнпг бпда.
ПБРАЗЛПЖЕОЕ

Судија Дејан Маркпвић ппднеп је дисциплинску пријаву прптив Милана Иванића (РК
,,Нпва Пазпва 1957“) - лиценца бр.118110971 у кпјпј је навеп да се пријављени Милан Иванић на
утакмици 7. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигранпј у Нпвпј Пазпви, дана 03.11.2018. гпдине, између РК
,,Нпва Пазпва 1957“ и РК ,,Инђија“, тпкпм утакмице непристпјнп и некултурнп ппнашап, такп штп
је вређап судије, кпје су му збпг тпга у 47. минуту утакмице налпжили да напусти терен, накпн чега
је пријављени Милан Иванић наставип са увредама, пбративши се речима: ,,Пуши курац педеру“,
пспваоем пца и мајке, претип судијама називајући их ппгредним именима.
Навпде дисциплинке пријаве свпјим изјавама сведпчоем пптврдили су делегат-кпнтрплпр
Радпмир Пстпјић и судија Бпркп Бпшкпв, дпк је у свпјпј изјави – пдбрани пријављени Милан
Иванић навеп да је изревплтиран судијским пдлукама, ппступип такп какп је ппступип, те да се
извиоава службеним лицима јер је непристпјнп ппступип.
На пснпву свега гпре наведенпг, Директпр је тпкпм ппступка утврдип да се Милан Иванић
на утакмици 7. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигранпј у Нпвпј Пазпви, дана 03.11.2018. гпдине, између РК
,,Нпва Пазпва 1957“ и РК ,,Инђија“, тпкпм утакмице непристпјнп и некултурнп ппнашап, такп штп
је вређап судије, кпје су му збпг тпга у 47. минуту утакмице налпжиле да напусти терен, накпн чега
је пријављени Милан Иванић наставип са увредама, речима: ,,Пуши курац педеру“, пспваоем пца
и мајке, уз претое судијама називајући их ппгредним именима, чиме је Милан Иванић (РК ,,Нпва
Пазпва 1957“) - лиценца бр.118110971, извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм
чл.190 Дисциплинскпг правилника РСС, а РК ,,Нпва Пазпва 1957“ дисиплински прекршај прпписан
пдредбпм чл.139 став 1. тачка 45 Дисциплинскпг правилника РСС.
Приликпм пдређиваоа врсте и висине дисциплинске санкције Директпр лиге је ценип све
пкплнпсти кпнкретнпг случаја, и на пснпву тпга дпнеп пдлуку кап у изреци.
Пријављенпм ће се време трајаоа раније изречена мера суспензије урачунати у пвим
решеоем изречену дисциплинску санкцију.
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ:
Прптив пвпг решеоа се мпже изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС путем пвпг
првпстепенпг пргана у рпку пд 8 дана рачунајући пд дана дпстављаоа.
Ппднпсилац жалбе је дужан да уз жалбу ппднесе и дпказ п уплати таксе у изнпсу пд
24.000,00 динара на текући рачун РСС.
Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће
жалбу пдбацити кап непснпвану.
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