
 

 

 
 

 ЛМК Централне Србије и КиМ  
    

                   Број 1/20-21                                                                                ЛМК ЦС и КиМ 

                      Ниш 21.03.2021 године  
 

        Директор ЛМК ЦС и КиМ, Далибор Ристић, поступајући као првостепени дисциплински орган је у складу са 
чланом 75. став 1. Дисциплинског правилника РСС,на основу информација из Извештаја делегата-контролора 

Дејана Живковића и Записника са утакмица 1-2 кола ЛМК ЦС и КиМ одигране дана 20.03.2021 године у 

Шапцу,донео је: 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

ПРОТИВ: 
 

      ОРК „Млади Радник“ Пожаревац 
 

ЈЕР: 

        постоји сумња да 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 извршио дисциплински прекршај из одредбе члана 141 став 3. Дисциплинског правилника РСС.  
 

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

 Прибавити писана одбрана ОРК „Млади Радник“ из Пожаревца 

 По потребиизвести и други докази. 
 

ОРК „Млади Радник“ из Пожаревца може да достави своју писану одбрану у року од осам (8) дана од дана пријема 

овог решења. 

      

О б р а з л о ж е њ е 
 

     На основу Извештаја делегата-контролора Дејана Живковића и Записника са утакмица 1-2 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. 

     Ради утврђивања релевантних чињеница одређено је да се од пријављеног клуба затражи писана одбрана у 

складу са одредбом чл.90 Дисциплинског правилника РСС. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 

Против овог решења жалба није дозвољена у складу са одредбом чл.89 став 3 Дисциплинског правилника РСС. 
 

ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ: 
 

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

 За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе пуномоћје. 

 Пријављени клуб има право да подноси доказе,ставља предлоге и употребљава сва правна средства 

предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 

Директор ЛМК ЦСиКиМ 
Далибор Ристић 


