Број: 07/17-18
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 Здравка Адампвића,
ппмпћника директпра ДРЛС ''Север'' за судијска питаоа, а у вези са дпгађајем на утакмици
16. кпла ДРЛС ''Север'' за мушкарце, кпја је пдиграна дана 10.03.2018. гпдине у Спмбпру,
између екипа МРК ''Спмбпрелектрп'' из Спмбпра и РК ''Пптисје Плетекс'' из Аде, у складу са
пдредбама члана 68 став 1, члана 86 став 1 и члана 89 став 1 Дисциплинскпг правилника РСС,
дана 12.03.2018. гпдине, дпнеп је :

РЕШЕОЕ
П ППКРЕТАОУ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА
ПРПТИВ :
1.

рукпметних судија – судијскпг пара:
НИКОЛА ЗОРИЋ (лиценца брпј 17112007)
ЈОВАН ЛАБУС (лиценца брпј 17112008)

ШТП СУ :
дана 10.03.2018. гпдине, на утакмици 16. кпла ДРЛС ''Север'' за мушкарце, између
екипа МРК ''Спмбпрелектрп'' из Спмбпра и РК ''Пптисје Плетекс'' из Аде, учинили лакшу
ппвреду прпписа кпји регулишу дужнпсти судије, такп штп су у 30. минуту наведене
утакмице Виктпру Фелбабу, тренеру РК ''Пптисје Плетекс'', збпг уласка у терен и вербалнпг
прптеста, изрекли дисквалификацију у складу са Правилима рукпметне игре 8.7 а), иакп су
били дужни да изрекну дисквалификацију са писанпм пријавпм, схпднп Правилима
рукпметне игре 8.10 д) ппд б),
чиме би извршили дисциплински прекршај из члана 180 став 1 Дисциплинскпг
правилника РСС.
Ради утврђиваоа чиоеничнпг стаоа, у тпку дисциплинскпг ппступка, неппхпднп је да
се прибаве:
 изјава-пдбрана пријављених рукпметних судија
 пп пптреби извести и други дпкази

ПБРАЗЛПЖЕОЕ
Дана 11.03.2018. гпдине, Здравкп Адампвић, ппмпћник директпра ДРЛС ''Север'' за
судијска питаоа, ппднеп је дисциплинску пријаву прптив рукпметних судија Никпле Зпрића и
Јпвана Лабуса, па сам сматрајући да ппстпје услпви за ппкретаое дисциплинскпг ппступка
прптив наведених рукпметних судија, ппкренуп дисциплински ппступак пп службенпј
дужнпсти, те сам дпнеп пвп решеое п ппкретаоу дисциплинскпг ппступка, у смислу члана 89
став 1 Дисциплинскпг правилника РСС.
Ради правилнпг и пптпунпг утврђиваоа чиоеничнпг стаоа, у даљем тпку
дисциплинскпг ппступка, неппхпднп је да се прибаве изјава-пдбрана пријављених
рукпметних судија, схпднп члану 90. и члану 91. ДП РСС.

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
пбразац Изјава-пдбрана
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