РУКОМЕТНИ САВЕ З ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
О П Ш Т И Н С К И РУ КО М Е Т Н И СА В Е З Л Е С КО ВА Ц

ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА " М О Р А В А
Пана Ђукића 18-Пош. Фах 7, 16000 Лесковац, / 016-214-216
Број: 04-03/17
Датум: 18.11.2017 год.
Директор ДРЛ МОРАВА, Марко Павловић, поступајући као првостепени дисциплински
орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, по службеној
дужности, а на основу Извештаја делегата Ковачевић Невене, у скраћеном дисциплинском
поступку против ЖРК „Дубочица“2 из Лесковца, због прекршаја из члана 139 ст 1 тч. 37
Дисциплинског правилника РСС, дана 18.11.2017, доноси:
РЕШЕЊЕ
1. ЖРК ДУБОЧИЦА из Лесковца
ОДГОВОРАН ЈЕ
Што:

Дана 11.11.2017. године у Лесковцу, на утакмици 02 кола жене, Дубочица – Бор РТБ 2,
није обезбедио присуство лиценцирних записничара и м. времена, чиме је ЖРК
„Дубочица“2 из Лесковца извршио прекршај из члана 139 ст. 1 тч. 37 Дисциплинског
правилника РСС,
због чега се, применом одредби чл. 37, 38, 39, 40, 51 и 139 ст. 1 тч. 37 Дисциплинског
правилника РСС,
КАЖЊАВА
на новчану казну у износу од 3.000,00 динара,
коју је дужан уплатити у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана правоснажности овог
решења, на текући рачун РС Централне Србије број 365-100121-15.
У случају да се наведена новчана казна не уплати у остављеном року иста ће се заменити
за другу дисциплинску санкцију и то за дисциплинску санкцију одузимање бодова тако
што ће се за сваких започетих 3.000,00 динара новчане казне изрећи одузимање по
једног бода.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Делегат Ковачевић Невена је у свом Извештају са утакмице 02. кола ДРЛ МОРАВА за
жене, Дубочица – Бор РТБ 2, која је одиграна 11.11.2017 године у Лесковцу, навела да
клуб није обезбедио присуство лиценцираних записничара и м. времена.
У току поступка сам извршио увид у наведени Извештај делегата и записник са утакмице,
па сам на основу тих доказа утврдио следеће чињенично стање:
На првенственој утакмици 02 кола жене, Дубочица – Бор РТБ 2, која је одиграна у
Лесковцу, дана 11.11.2017 године, ЖРК „Дубочица“2 из Лесковца није обезбедио
присуство лиценцираних записничара и мериоца времена, чиме би извршио дисциплински
прекршај из чл.139. став 37 Дисциплинског правилника РСС.

Наведене доказе сам ценио и прихватио у целости сматрајући да нема основа да се
посумња у тачност истих.
Због наведеног се у описаним радњама клуба садрже сва обележја дисциплинског
прекршаја из чл. 139 ст.1 тач.37. Дисциплинског правилника РСС, због чега је проглашен
одговорним и кажњен као у диспозитиву овог решења.
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције водио сам рачуна о
одредбама чл.37, чл.38, чл.39, чл.40, чл.51, и чл.139 ст.1 тач.37 Дисциплинског
правилника РСС, а при одмеравању казне имао сам у виду висину запрећене казне и
тежину извршеног прекршаја.
Казна изречена као у диспозитиву овог решења је изречена са уверењем да ће иста
поправно деловати на кажњени клуб и уједно имати и васпитни утицај на друге клубове и
иста се не ће извршити уколико клуб обавезу измири у датом року.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог
првостепеног органа, а у року од 3 дана (чл.136 ДП РСС) рачунајући од дана достављања.
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од
24.000,00 динара на текући рачун РСС бр. 355-1029224-63
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће жалбу
одбацити као недозвољену.
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