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Број: ДП-02/17 

Датум: 12.05.2017. 

 

 

Директор ДРЛ ИСТОК, Зоран Влатковић, поступајући као првостепени орган за спровођење 

такмичења, у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, а на основу  овлашћења 

из чл.25. ст.1, алинеја 10, Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова ДРЛ "Исток, а у 

вези дициплинског прекршаја због неисплаћивања трошкова службених лица на првенственој 

утакмици 14. кола ДРЛ "Исток" која је одиграна дана 29.04.2017.године у Зајечару између екипа 

РК "Младост 1949" из Зајечара и РК "Мајданпек" из Мајданпека, у складу са одредбама чл.68 ст.2, 

чл.86  ст.1, чл.89  ст.1, Дисциплинског правилника РСС, дана 12.05.2017. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 
ПРОТИВ: 

1. РК "Младост 1949" из Зајечара  
 

 
Што : 

 РК "Младост 1949" из Зајечара неоправдано није исплатио трошкове службених 

лица на првенственој утакици 14. кола ДРЛ "Исток" између екипа РК "Младост 1949" из 

Зајечара и РК "Мајданпек" из Мајданпека  која је одиграна дана 29.04.2017.године у 

Зајечару, чиме би извршио дисциплински мпрекршај из чл. 139 ст. 43 ДП РСС. 

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

- Прибавити писмена Изјава - одбрана пријављеног 

- Прибавити писмене Изјаве - сведочење судија и делегата-контролора 

- Извести и други потребни докази 

Обавезују се окривљени и сведоци да своје изјаве доставе у руку од 3 (три) дана од дана пријема 

овог Решења. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Директор ДРЛ ИСТОК, по службеној дужности, у складу са чл.68 ст.1 и чл.86 ст.1 Дисциплинског 

правилника РСС, покренуо је дисциплински поступак против наведеног  Клуба и донео 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 смуслу 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. 

 

 

 

 

          ДРУГА РЛ ''ИСТОК'' 

                    Директор 

               Зоран Влатковић 

                                                                                                                         

 

 


