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Број: Р-04/16 
Датум: 25.11.2016. 
 
 
Директор ДРЛ ИСТОК, Зоран Влатковић, поступајући каопрвостепени орган за спровођење 
такмичења, у смислу овлашћења из чл.14 и чл.26 ст.4 Пропозиција такмичења РСС, те чл.43 ст.1. 
Правилника о рукометним такмичењима РСС, у скраћеном дисциплинском поступку против МРК 
"Ђердап" из Кладова, због дисциплинског прекршајаиз чл. 141 став 3 ДП РСС, у склду са 
одредбама чл. 68 ст.2, чл. 134 и 135 Дисциплинског правилника РСС дана 25.11.2016. донео 
следеће: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. МРК "Ђердап" из Кладова 
 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
 

Што је: 
 Дана 19.11.2016 године у Зајечару, на утакмици 06 кола РК "МЛАДОСТ 1949" -МРК 
"ЂЕРДАП", наступио без лиценцираног тренера, а за то није имао одобрење Директора 
лиге,  
 
 чиме је МРК „ЂЕРДАП“ из Кладова извршио прекршај из чл. 141 став 3 
Дисциплинског правилника РСС,  
 
 због чега се применом чл. 5, чл. 37, чл. 51, те чл. 141 став 3 Дисциплинског 
правилника РСС 

 
 

К А Ж Њ А В А 
 
 новчаном казном у износу од 15.000,00 динара 
 

коју је обавезан платити на текући рачун Лиге, 330-0000026000862-53, у року 
од  8  дана, рачунајући од дана објаве овог решења  
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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 10.000,00 динара новчане казне изрећи одузимање по једног бода.  
 
 
 

ОБРАЗЛОЖ ЕЊЕ 
 

МРК „Ђердап“ из Кладова је дана 19.11.2016. године на првенственој утакмици 06. кола ДРЛ 
Исток за мушкарце између РК "Младост 1949" из Зајечара и МРК "Ђердап" из Кладова наступио 
без лиценцираног тренера, а за то није имао одобрење Директора.. 
Због наведеног је донета одлука као у ст.1 овог решења,а у смислу одредбе чл.20 ст.6 Пропозиција 
такмичења РСС и чл.43 ст.1 Правилника о рукометним такмичењима РСС. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог првостепеног 
органа, а у року од 8 дана 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. 

 

 
 

 
          ДРУГА РЛ ''ИСТОК'' 
                    Директор 
               Зоран Влатковић 
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