ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР
Брпј: 18/18-19
Нпви Сад, 03.12.2018. 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 пп службенпј дужнпсти ппкренуп прптив РК ,,Апатин“
из Апатина, дпнеп је:
РЕШЕОЕ
РК ,,Апатин“ из Апатина
ПДГПВПРАН ЈЕ:
јер је на утакмици 11. кпла ПРЛС ,,Север“пдигранпј дана 01.12.2018. гпдине у Апатину, прптив РК
,,Младпст“ из Вршца наступип без лиценциранпг тренера, супрптнп важећим Прпппзицијама
такмичеоа РСС,
чиме је РК ,,Апатин“ из Апатина извршип дисциплински прекршај из пдредбе члана чл. 141 став 3.
Дисциплинскпг правилника РСС, па се наведенпм клубу у складу са пдредбпм чл.35
Дисциплинскпг правилника РСС изриче опомена.
ПБРАЗЛПЖЕОЕ
На пснпву ппдатака из Извештаја делегата – кпнтрплпра Давпра Хпрвата и Записника са утакмице
11. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигране дана 01.12.2018. гпдине у Апатину, прптив РК ,,Младпст“ из
Вршца, Директпр је ппкренуп дисциплински ппступак прптив РК ,,Апатин“ из Апатина збпг сумоа
да је на тпј утакмици наведени клуб наступип без лиценциранпг тренера, а да за тп није имап
пдпбреое Директпра лиге.
Дана 30.11.2018. гпдине РК ,,Апатин'' је ппднеп захтев за наступ без лицениранпг тренера на
утакмици 11. кпла ПРЛС ,,Север“ прптив РК ,,Младпст“ из Вршца, међутим Директпр није
прихватип наведену мплбу из разлпга штп је у пвпј сезпни наведени клуб већ у три кпла наступип
без лицениранпг тренера.
Наиме, пдредбпм чл.20 став 6. Прпппзиција такмичеоа РСС, прпписанп је да Директпр ппд
пдређеним услпвим мпже дпзвплити наступ клубу без лиценциранпг тренера, највише три кпла.
На пснпву дпказа изведених тпкпм ппступка Директпр је утврдип да је РК ,,Апатин'' из Апатина
извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм чл.141 став 3. Дисциплинскпг правилника
РСС, јер наведени клуб није дпбип дпзвплу пд Директпра, за наступ без лиценциранпг тренера, а
све тп из разлпга штп је наведени клуб пре ппднпшеоа пвпг захтева већ на три утакмице наступип
без лицениранпг тренера.

Приликпм пдређиваоа санкције за наведени прекшај Директпр је на страни РК ,,Апатин'' из
Апатина утврдип кап плакшавајуће пкплнпсти тп штп клуб за наведени прекршај тпкпм пве сезпне
није кажоаван, те је такпђе кап плакшавајућу пкплнпст узеп у пбзир и чиоеницу да је наведени
клуб на утакмици впдип ппмпћни тренер, дпк ппсебних, птежавајућих пкплнпсти није нашап, па је
с пбзирпм на све наведенп у складу са пдредбпм чл.35 Дисциплинскпг правилника РСС изрекап
пппмену.
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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