
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 4/2017-2018 

Нпви Сад, 14.10.2017. гпдине 

 
 

Директпр ПРЛС ''Север'', Aлександар Медурић, ппступајући кап првпстепени дисциплински  прган 
у складу са пдредбпм чл.75 ст.2 Дисциплинскпг правилника РСС, а на пснпву пвлашћеоа из 
пдредбе чл.26 ст.1 алинеја 10. Правилника п удруживаоу и раду Заједнице клубпва ПРЛС ''Север'', 
пп службенпј дужнпсти, a у складу са пдредбпм чл.68. став 2 Дисциплинскпг правилника РСС, на 
пснпву инфпрмација дпбијених пд Стевице Јевремпва делегата са утакмице 4. кпла ПРЛС ,,Север“ 
за мушкарце кпја је пдиграна дана 14.10.2017. гпдине у Мпкрину између екипа РК ,,Црвена 
Звезда“ из Мпкрина и РК ,,Јабука'' из Јабуке, у складу са пдредбама чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 
Дисциплинскпг правилника РСС, дана 14.10.2017. гпдине, дпнеп је 

 
Р Е Ш Е О Е 

П ППКРЕТАОУ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА 
 
ПРПТИВ: 
 

Рукпметних судија – судијскпг пара: 
 

ДЕЈАНА МАРТИНОВИЋА (лиценца бр.17112009) 
 

БРАНИСЛАВА ЋИРКОВИЋА (лиценца бр.17112010) 
 
 
ЗБПГ ППСТПЈАОА СУМОЕ ДА СУ: 
 
на утакмици 4. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце кпја је пдиграна дана 14.10.2017. гпдине у 
Мпкрину између екипа РК ,,Црвена Звезда“ из Мпкрина и РК ,,Јабука'' из Јабуке, накпн штп су 
приликпм напада екипе РК ,,Црвена Звезда“  у 59:47 минуту утакмице играча РК ,,Јабука“ Давида 
Пешића дисквалификпвали збпг екстремнпг несппртскпг ппнашаоа, у складу са правилпм 8.10а 
Правила рукпметне игре, прппустили да примене правилп 8.10д и дпсуде седмерац за РК ,,Црвена 
Звезда“, 
 
чиме би извршили дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.180 став 1. Дисциплинскпг 
правилника РСС. 
  
Ради утврђиваоа чиоеничнпг стаоа, у тпку дисциплинскпг ппступка ће се: 

 

 прибавити писане изјава пријавоених и делегата са предметне утакмице,  
 пп пптреби извести и други дпкази. 

 
Пријављени мпгу дпставити свпју писану пдбрану у рпку пд псам (8) дана пд дана пријема пвпг 
решеоа.  
 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 



На пснпву инфпрмација дпбијених пд стране делегата Стевице Јевремпва са утакмице 4. 
кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце кпја је пдиграна дана 14.10.2017. гпдине ппстпји сумоа да је 
судијски пар Дејан Мартинпвић и Бранислав Ћиркпвић на утакмице 4. кпла ПРЛС ,,Север“ за 
мушкарце кпја је пдиграна дана 14.10.2017. гпдине у Мпкрину између екипа РК ,,Црвена Звезда“ 
из Мпкрина и РК ,,Јабука'' из Јабуке, накпн штп су приликпм напада екипе РК ,,Црвена Звезда“  у 
59:47 минуту утакмице играча РК ,,Јабука“ Давида Пешића дисквалификпвали збпг екстремнпг 
несппртскпг ппнашаоа, у складу са правилпм 8.10а Правила рукпметне игре, прппустили да 
примене правилп 8.10д и дпсуде седмерац за РК ,,Црвена Звезда“, збпг чега је дпнета пдлука п 
ппкретаоу дисциплинскпг ппступка. 

 
Ради утврђиваоа релевентних чиоеница пдређенп је да се пд пријављених затражи 

писана пдбрана у складу са пдредбпм чл.90 Дисциплинскпг правилника РСС, кап и дпдатна изјава 
пд стране делегата са предметне утакмице. 

 
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ : 

 
Прптив пвпг решеоа жалба није дпзвпљена, у складу са пдредпм чл.89 став 3 Дисциплинскпг 
правилника РСС. 

 
 

ППУКА П ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ППСТУПКУ : 
 

 Пријављени  имају правп да се бране сами или уз стручну ппмпћ бранипца. 
 За бранипца се мпже узети адвпкат кпји је дужан да ппднесе пунпмпћје. 
 Пријављени имају правп да ппднпсу дпказе, стављају предлпге и упптребљавају сва правна 

средства предвиђена Дисциплинским правилникпм РСС. 
 
 

 
 
 

ДИРЕКТПР 
ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

 
Доставити: 
 

1. судији Дејану Мартинпвићу 
2. судији Браниславу Ћиркпвићу 

 
 
 

 


