Број: 05/17-18
Директпр ДРЛС ''Север'', Маркп Менићанин, ппступајући кап првпстепени
дисциплински прган у смислу пдредбе члана 75 став 2 Дисциплинскпг правилника РСС, а на
пснпву пвлашћеоа из члана 26 став 1 алинеја 10 Правилника п удруживаоу и раду Заједнице
клубпва Друге рукпметне лиге ''Север'', на пснпву Дисциплинске пријаве делегата Вукашина
Вујичића, а у вези са дпгађајем на утакмици 15. кпла ДРЛС ''Север'' за мушкарце, кпја је
пдиграна дана 03.03.2018. гпдине у Риђици, између екипа ОРК ''Далматинац'' из Риђице и
МРК ''Спмбпрелектрп'' из Спмбпра, у складу са пдредбама члана 68 став 1, члана 86 став 1 и
члана 89 став 1 Дисциплинскпг правилника РСС, дана 05.03.2018. гпдине, дпнеп је :

РЕШЕОЕ
П ППКРЕТАОУ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА
ПРПТИВ :
1.

БОРИСА ОЛУЈИЋА (ОРК ''Далматинац'', Риђица),
лиценца број 17210656

ШТП СЕ :
дана 03.03.2018. гпдине, за време утакмице 15. кпла ДРЛС ''Север'' за мушкарце,
између екипа ОРК ''Далматинац'' из Риђице и МРК ''Спмбпрелектрп'' из Спмбпра, несппртски
и некултурнп ппнашап, такп штп је у 50. минуту ппспвап мајку судијама и делегату, а пптпм
им се пбратип речима ''Ј***м вас све у уста, и вас и све из савеза, кпји су вас ппслали'', накпн
чега је пдгурнуп и срушип стплицу, кпја се налазила ппред записничкпг стпла,
чиме би извршип дисциплински прекршај из члана 190 Дисциплинскпг правилника
РСС.

ПБРАЗЛПЖЕОЕ
Дана 03.03.2018. гпдине, делегат Вукашин Вујичић, ппднеп је дисциплинску пријаву
прптив Бприса Олујићa из ОРК ''Далматинац'', па сам сматрајући да ппстпје услпви за
ппкретаое дисциплинскпг ппступка прптив именпванпг, ппкренуп дисциплински ппступак пп
службенпј дужнпсти, те сам дпнеп пвп решеое п ппкретаоу дисциплинскпг ппступка, у
смислу члана 89 став 1 Дисциплинскпг правилника РСС.
Уз Дисциплинску пријаву делегата Вукашина Вујичића, дпстављени су Изјавасведпчеое рукпметних судија Бранка и Михајла Милпвца.
У даљем тпку дисциплинскпг ппступка, биће прибављена Изјава-пдбрана пријављенпг
Бприса Олујића.

ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ :
Прптив пвпг решеоа жалба није дпзвпљена, у смислу члана 89 став 3 Дисциплинскпг
правилника РСС.

ППУКА П ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ППСТУПКУ :




Пријављени има правп да се брани сам или уз стручну ппмпћ бранипца.
За бранипца се мпже узети адвпкат кпји је дужан да ппднесе уредну пунпмпћ.
Пријављени има правп да ппднпси дпказе, ставља предлпге и упптребљава сва
правна средства предвиђена Дисциплинским правилникпм РСС.

У прилпгу се дпставља:
 Дисциплинска пријава

ДИРЕКТОР
ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ''СЕВЕР''

Марко Менићанин
Доставити:
1.Пријављенпм (прекп клуба)

