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: 04-04/18
Датум: 11.12.2018 год.
Директор ДРЛ МОРАВА, Јовица Павловић, поступајући као првостепени дисциплински орган
у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, те чл. 6. Ст. 1. Алинеја 9
Одлуке о обављању функције Директора лиге, по спроведеном дисциплинском поступку
против тренера РК Прогрес из Сврљига, Обрадовић Драгана, због дисциплинкског прекршаја
из чалан 195 ДП РСС, дана 11.12.2018. године, донео је

РЕШЕЊЕ
Тренер ОБРАДОВИЋ ДРАГАН (РК Прогрес, Сврљиг), лиценца број 18240381
ОДГОВОРАН ЈЕ
Што је:
Дана 26.11.2018. године у заказаном термину одигравања наведене утакмице, након
сачињавања записника и створених услова за одигравање исте, дошло је до необјашњивог
поступка тренера РК Прогрес Обрадовић Драгана о повлачењу екипе са терена чиме је
поступио супротно нормативним актима РСС чл. 195 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, па
се у складу са чл.42, чл.43 и чл.51 Дисциплинског правилника РСС
КАЖЊАВА
Забраном наступања у трајњу од 3 (три) месеца.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Делегат предметне утакмице Тодоровић Мирјана је одмах по испољеној одлуци Обрадовића
да РК Прогрес не наступи известила директора лиге и накнадно доставили расположиву
документацију.
Имајући у виду наведено, покренуо сам дисциплински поступак против тренера због
наведеног дисциплинског прекршаја, а на основу чл.68 ст.1, чл.86 ст.1 ДП РСС.
Пријављени Обрадовић Драган се у телефонском разговору извинио за свој поступак,
свестан последица које ће исти изазвати, али да је због недоласка 2-3 своја играча доводен
био у ситуацију да наступа са 6 играча, што је код њега изазвало револт и наведени
поступак.
Због наведеног се у описаној радњи тренера стичу сва обележја дисциплинског прекршаја из
чалана 195. ст.2 ДП РСС, јер је чињеница ја исти поступио на начин описан у изреци
решења, због чега је и проглашен одговорним за наведени дисциплински прекршај.
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције за олакшавајуће околности
сам узео да именовани ради у отеженим условима-сам више година и да је признао учињену
грешку, док сам за отежавајућу околност изнашао да је и у таквим околностима рационалније
било да наступи, с обзиром на дугогодишње искуство и услове одигравања утакмице, због
чега сам сматрао да је изречена казна оправдана и адекватна тежини дисциплинског
прекршаја и да ће с тога бити подобна ради постизања сврхе кажњавања, тј. да ће иста
поправно деловати на кажњеног и уједно имати васпитни утицај на друге.

Поука о правном леку:
Против овог решења, у делу где је одлучено о дисциплинској одговорности пријављеног,
може се, сходно члану 100. ст.1 ДП РСС, изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, путем овог
првостепеног органа, у року од 8 (осам) дана, рачунајући од дана достављања.
Подносиала жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од
24.000,00 динара на текући рачун РСС број 355-1029224-63.
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће
жалбу одбацити као недозвољену.

Директор ДРЛ Морава
Доставити:

РК Прогрес, Сврљиг
Тренеру (преко клуба)

Јовица Павловић, с.р.

