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Број:  ТРЛВ-З 012/2021-2022 
Инђија, 28.10.2021.године  
 

 

Директор ТРЛВ „Запад“ Велибор Новаковиж, поступајући као првостепени дисциплински 

орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, на основу овлашћења  

из чл.35 ст.1 и ст.2 Правилника о рукометним такмичењима  РСС, те чл.15 ст.1 и ст.2 

Пропозција Такмичења РСС, те чл.6 ст.1 тч.9 Одлуке о обављању функције директора 

рукометне лиге, по службеној дужности, а у вези неодигравања утакмице 05. кола                

ТРЛВ „Запад“ која је заказана за 24.10.2021. године у Сремској Митровици између             

РК „Срем СМ“ из Сремске Митровица и РК „Тител“ из Титела, у складу са одредбама чл.68 

ст.2 и чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, дана 28.10.2021. године, 

донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 

ПРОТИВ: 

 

1. Рукометни Клуб „Тител“ из Титела 

 

ШТО НИЈЕ: 

 

Наступио на првенственој утакмици 05. кола ТРЛВ “Запад“, заказаној за 24.10.2021. године 

у Сремској Митровици између РК „Срем СМ“ из Сремске Митровице и РК „Тител“ из 

Титела, чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.139 ст.1 тч.46 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 
 

Дана 23.10.2021. године у 22:27 часова, путем електронске поште, РК „Тител“ из Титела је 

обавестио Директора лиге да се Рукометни клуб „Тител“ се нашао у изузетно лошој и 

незгодној ситуацији да сутра није у могућности да отпутује на утакмицу у Сремску 
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Митровицу. Разлози за немогућност одласка су што немамо довољан број играча за 

сутрашњу утакмицу. Имамо два играча у Covid-у од тога један је са позитивним тестом а 

други је са негативним али је добио да иде у изолацију, имамо неколико играча који су у 

полупрехлађеном стању, имамо пет играча који сутра раде и ми немамо довољан број за 

утакмицу. Нама је изузетно непријатно али ово морамо да саопштимо. Молимо да 

обавестите домаћина и службена лица да нећемо моћи да допутујемо. Сваку вашу одлуку 

ћемо прихватити и надам се да ћете бар мало имати разумевања за нашу ситуацију, па 

сам сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног 

клуба, донео ово решење у смислу чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС. 

 

Ради  утврђења   потребног  чињеничног   стања   одређено  је  да  се  од  пријављеног  

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

правилника РСС. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против овог решења жалба није дозвољена, у смислу чл.89 ст.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: 

-     Образац за давање писмене Изјаве - Одбране Заступника клуба 
 
 
 
 ТРЕЋА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ „ЗАПАД“ 

ДИРЕКТОР 
 
 

_________________________________ 
ВЕЛИБОР НОВАКОВИЋ 

 

 

 

 

Доставити: 

 

✔ РК „Тител“ (Тител) 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 
 


