
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 8/17-18 

Нпви Сад, 16.11.2017. 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'', пп службенпј дужнпсти, a у складу са пдредбпм чл.68. став 2 Дисциплинскпг правилника 
РСС, збпг ппстпјаоа сумое да је ОРК ''ЖСК'' из Жабља извршип дисциплински прекршај прпписан 
пдредбпм чл.139. став 1 тачка 50 Дисциплинскпг правилника РСС, предајпм утакмице 8. кпла кпја 
је требала да се пдигра у Жабљу између ОРК ,,ЖСК“ из Жабља и РК ,,Младпст ТСК“ из Бачкпг Јарка, 
дпнеп је: 
 

Р Е Ш Е О Е 
П ППКРЕТАОУ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА 

 
ПРПТИВ: 
 

ОРК ''ЖСК'' из Жабља 
ЈЕР: 
  

ппстпји сумоа да је наведени клуб предап утакмицу утакмицу 8. кпла кпја је требала да се 

пдигра у Жабљу између ОРК ,,ЖСК“ из Жабља и РК ,,Младпст ТСК“ из Бачкпг Јарка, такп штп је п 

тпме претхпднп пбавестип прптивничку екипу, Директпра и службена лица, 

чиме би извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм чл. 139. став 1 тачка 50 

Дисциплинскпг правилника РСС. 

Ради  утврђиваоа чиоеничнпг стаоа, у тпку дисциплинскпг ппступка ће се: 
 

 прибавити писана пдбрана ОРК ''ЖСК'' из Жабља 
 пп пптреби извести и други дпкази. 

 
ОРК ''ЖСК'' из Жабља мпже да дпстави 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 
 

ОРК ,,ЖСК“ из Жабља, пре пдиграваоа утакмице утакмице 8. кпла кпја је требала да се пдигра у 

Жабљу између ОРК ,,ЖСК“ из Жабља и РК ,,Младпст ТСК“ из Бачкпг Јарка, пбавестип је прптивничку 

екипу, Директпра и службена лица да наведену утакмицу неће пдиграти, збпг прганизаципних и 

финансијских прпблема у клубу, и да исту предаја прптивничкпј екипи, РК ,,Младпст ТСК“ из Бачкпг 

Јарка, у складу са пдребпм чл.32 став 1 Прпппзиција такмичеоа РСС. 



С пбзирпм на гпре наведенп, Директпр је става да су испуоени услпви за ппкретаое 

дисциплинскпг ппступка, па је дпнеп пдлуку кап у изреци. 

Ради утврђиваоа релевентних чиоеница пдређенп је да се пд пријављенпг клуба затражи писана 
пдбрана у складу са пдредбпм чл.90 Дисциплинскпг правилника РСС. 
 
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 клуб има правп да се брани сам или уз стручну ппмпћ бранипца. 
 За бранипца се мпже узети адвпкат кпји је дужан да ппднесе пунпмпћје. 
 Пријављени клуб има правп да ппднпси дпказе, ставља предлпге и упптребљава сва 

правна средства предвиђена Дисциплинским правилникпм РСС. 
 
 

 
 
 

ДИРЕКТПР 
ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 
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ОРК ''ЖСК'' из Жабља 

 
 
 

 

 


