ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА
СЕВЕР
Брпј: 39/18-19
Нпви Сад, 27.06.2019. 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 играча РК ,,Нпва Пазпва 1957“ Лазара
Ђурпвића - лиценца бр.18110903, дпнеп је:
РЕШЕОЕ
Играч РК ,,Нпва Пазпва 1957“ Лазар Ђурпвић - лиценца бр.18110903,
ПДГПВПРАН ЈЕ:
јер је на утакмици 21. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигранпј у Нпвпј Пазпви, дана 18.05.2019.
гпдине, између РК ,,Нпва Пазпва 1957“ и РК ,,Младпст ТСК“, накпн трећег искључеоа и пдласка на
трибине, са трибина вређаo судије,
чиме је пријављени Лазар Ђурпвић - лиценца бр.18110903 извршип дисциплински
прекршај прпписан пдредбпм чл.166 Дисциплинскпг правилника РСС, па се:
КАЖОАВА
Забраном наступа на две утакмице, при чему му се изречена мера суспензије урачунава у
изречену забрану наступа.
ПБРАЗЛПЖЕОЕ
Рукпметни судија Маријана Савкпвић ппднела је дисциплинску пријаву прптив играча РК
,,Нпва Пазпва 1957“ Лазара Ђурпвића - лиценца бр.18110903 у кпјпј је навела да je пријављени
Лазар Ђурпвић - лиценца бр.18110903 на утакмици 21. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигранпј у Нпвпј
Пазпви, дана 18.05.2019. гпдине, између РК ,,Нпва Пазпва 1957“ и РК ,,Младпст ТСК“, накпн трећег
искључеоа и пдласка на трибине, се трибина вређаo судије, при чему је јпш навела да је
пријављени накпн штп му је реченп да напусти трибине, пдбип да тп учини, те да се судијама
накпн утакмице пбратип речима: ,,Бпље вам је да пдете пре мене“.
Навпде дисциплинке пријаве свпјим изјавама - сведпчеоем пптврдили су судија Тамара
Савкпвић и делегат Драгана Бпгпјевић, дпк је пријављени пдбип да да свпју изјаву пдбрану.
С пбзирпм на све гпре наведенп, Директпр је дпнеп пдлуку п ппкретаоу дисциплинскпг
ппступка.

Ради утврђиваоа релевентних чиоеница, а пре дпнпшеоа пдлуке п дисциплинскпм
прекршају, пдређенп је да се пд пријављенпг играча затражи писана пдбрана у складу са
пдредбпм чл.90 Дисциплинскпг правилника РСС.
У пстављенпм рпку пријављени играч није дап свпју пдбрану.
Тпкпм ппступка, а на пснпву навпда из дисциплинске пријаве, изјаве – сведпчеоа судије и
делегата, Директпр је утврдип да је пријављени играч на утакмици 21. кпла ПРЛС ,,Север“
пдигранпј у Нпвпј Пазпви, дана 18.05.2019. гпдине, између РК ,,Нпва Пазпва 1957“ и РК ,,Младпст
ТСК“, накпн трећег искључеоа и пдласка на трибине, са трибина вређаo судије, чиме је извршип
дисциплински прекршај прпписан пдредбпм чл.166 Дисциплинскпг правилника РСС.
Приликпм пдређиваоа врсте и висине дисциплинске санкције Директпр лиге је ценип све
пкплнпсти кпнкретнпг случаја, узимајући у пбзир кап птежавајућу пкплнпст оегпвп држаое накпн
извршенпг прекршаја, оегпвп пдбијаое да напусти трибине, те ппнашаое накпн пдигране
утакмице, када је изнпсип претое судијама и пдбијап да изнесе свпју пдбрану.
Пријављенпм играчу се раније изречена мера суспензије урачунава у пвим решеоем
изречену дисциплинску санкцију забране наступа.
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.

Директпр ПРЛС ,,Север“

