
 
Број: 01-03/21 
Датум: 30.11.2021 год. 
 
Директор Лиге млађих категорија Централне Србије и Косова и Метохије Далибор Ристић, 
поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског 
правилника РСС,те чл.6 став 1 алинеја 9 одлуке о обављању функције Директора лиге,на основу 
пријаве о покретању дисциплинског поступка од стране рукометног судије Драгане Јанићијевић, у 
складу са одредбама чл.68 ст.1, чл.69, чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, дана 
30.11.2021. године, донео је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 ПРОТИВ :  

1. Тренера Кривокућа Драган (ЖРК Кошутњак), лиценца број 21620881 
 
ШТО ЈЕ :  
 
У по завршетку  утакмице на турниру ЛМК који се одржавао дана 21.11.2021. године у Свилајнцу , дошло је до 

неспортског понашања тренера ЖРК Кошутњак Драгана Кривокуће према судији Драгани Јанићијевић.  
Ради утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се:  

 прибавити писменa: Изјава - одбрана пријављеног  

 прибавити писмена: Изјаве – сведочења судија и делегата  

 извести и други потребни докази.  

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, 

сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног тренера, доносим 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, као 
и да се од сведока затражи писмена изјава, 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 :  
 Дисциплинска пријава  

 Образац за давање писмене Изјаве-одбране  

 Образац за давање писмене Изјаве-сведочења  

Доставити :  
 Пријављеном (преко клуба)  

 Сведоцима 

ДИРЕКТОР 
ЛМК ЦСиКиМ 

                                                                                                        Далибор Ристић с.р. 

 


