
 

 

 
 

 ЛМК Централне Србије и КиМ  
    

                   Број 3/20-21                                                                                ЛМК ЦС и КиМ 

                      Ниш 31.03.2021 године  
 

        Директор ЛМК ЦС и КиМ, Далибор Ристић, поступајући као првостепени дисциплински 
орган је у складу са чланом 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, у дисциплинском 
поступку који је по службеној дужности покренуо против ОРК „Млади Радник“ из 
Пожаревца,донео је: 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
ПРОТИВ: 
 
      ОРК „Млади Радник“ Пожаревац 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
 

      јер је наведени клуб на турниру 1 и 2 кола ЛМК ЦС и КиМ одигране дана 20.03.2021 године у Шапцу наступио 

без лиценцираног тренера,а за то није имао одобрење Директора лиге,издато у складу са Пропозицијама 

такмичења РСС. 
 

        чиме је ОРК „Млади Радни“ из Пожаревца извршио дисциплински прекршај из одредбе члана 141 став 3. 
Дисциплинског правилника РСС па се: 

 

КАЖЊАВА 
 

       новчаном казном у износу од 5.000,00 динара,коју је дужан уплатити у року од 15 
дана рачунајући од дана правоснажности овог решења,на  текући рачун РСЦС 105-3561-16 
 
      

О б р а з л о ж е њ е 
 

        На основу Извештаја делегата-контролора Дејана Живковића и Записника са утакмица 1 и 2 кола 
ЛМК ЦС и КиМ ,одигране дана 20.03.2021 године у Шапцу,постоји сумња да је на наведеним 
утакмицама ОРК „Млади Радник“ из Пожаревца наступио без лиценцираног тренера ,супротно 
Пропозицијама такмичења РСС. 
 
       ОРК „Млади Радник“ је остављен рок од осам(8) дана од дана достављања Решења о покретању 
дисциплинског поступка,ради давања писане одбране,у ком року је и достављена писана одбрана у 
којој нису спорили чињеницу да су на поменутом турниру наступили  без лиценцираног тренера,уз 
образложење да је до наведеног дошло јер су направили грешку у слању електронске поште са 
захтевом да наступе без тренера. 
 



 

 

       Директор ЛМК ЦС и КиМ ценећи чињенице у конкретном случају и горе наведену писану 
одбрану,закључио је да је ОРК „Млади Радник“ из Пожаревца извршио прекршај који му се ставља на 
терет,јер све горе наведено потврђује чињеничну основу предметног прекршаја,и говори у прилоиг 
томе да су у конкретном случају испуњени сви субјективни и објективни елементи бића наведеног 
дисциплинског прекршаја. 
 
       Одлучујучи о висини казне,Директор ЛМК ЦС и КиМ је сматрао да се износом од 5000,00 динара у 
конкретном случају остварује сврха кажњавања. 
 
      С обзиром на све горе наведено донета је одлука као у изреци Решења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
      Против овог решења се може изјавити жалба,Комисији за жалбе РСС путем овог првостепеног 
органа у року од осам (8) рачунајући од дана достављања. 
 
      Подносилац жалбе је дужан да уз жалбу поднесе и доказ о плати таксе у износу од 24.000,00 
динара на текћи рачун РСС 
 
      Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће жалбу 
одбацити 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор ЛМК ЦСиКиМ 
Далибор Ристић 


