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Број:  ТК 12-001/2021-2022 

Нови Сад, 11.10.2021.године  

 

 

Такмичарска комисија РСВ, поступајући као првостепени дисциплински орган у 

смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, те члан 24. Пропозиција 

такмичења млађих категорија РСС, а у вези одустајања од такмичења РК „БСК 2012“ из 

Бачког Брестовца у Лиги млађих категорија Војводине М12, те у складу са одредбама члан 

68. став 2. и члан 86. став 1. и члан 89. став 1. Дисциплинског правилника РСС, дана 

11.10.2021. године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 

ПРОТИВ: 

 

1. Рукометни клуб „БСК 2012“ из Бачког Брестовца 

 

ШТО ЈЕ: 

 

Одустао од такмичења у Лиги млађих категорија Војводине М12, чиме би извршио 

дисциплински прекршај из члана 141. став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

 

Ради утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 

 

● прибавити писмена: Изјава – одбрана пријављенога 

● извести и други потребни докази. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 

РК „БСК 2012“ из Бачког Брестовца, је дана 06.10.2021. године, упутио Обавештење 

Такмичарској комисији РСВ путем е-маила, у којем наводи „Поштовани, обавештавамо Вас 

да поред свих напора нисмо у могућности да учествујемо у јесењем делу Лиге млађих 

категорија РСВ у категорији М-12 из пословно - здравствених разлога. Наиме, нисмо у 

могућности да долазимо на сваки турнир са сигурношћу што из пословних обавеза, а такође 

и здравствених разлога, стога сматрамо да је поштеније не упуштати се у нешто што нисмо 
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 сигурни да можемо да испоштујемо до краја као свих предходних година. Надамо се да 

ћемо се поново дружити у пролећном делу ЛМК РСВ. Спортски поздрав до пролећа!!!“. 

 

Сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против 

наведеног клуба, донели смо ово Решење о покретању дисциплинског поступка, у смислу 

члана 89. став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

 

Ради  утврђења   потребног  чињеничног   стања   одређено  је  да  се  од  пријављеног  

затражи писмена одбрана заступника клуба, а све у смислу члана 90. и члана 91. 

Дисциплинског правилника РСС. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

 

Против овог решења жалба није дозвољена, у смислу члана 89. став 3. 

Дисциплинског правилника РСС. 

 

ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ: 

 

▪ Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 

▪ За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 

▪ Пријављени  има  право  да  подноси  доказе,  ставља  предлоге  и  употребљава  сва 

правна средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 

 

У прилогу се доставља: 

-     Дисциплинска пријава 

-     Образац за давање писмене Изјаве - Одбране Заступника клуба 

 

 

 

 

 

        ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА 

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

 

 

 

 

Доставити: 

 
 РК „БСК 2012“ – Бачки Брестовац 


