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Vršilac dužnosti direktora ARKUS lige, Dušan Živković, postupajući kao prvostepeni organ za sprovođenje 

takmičenja, u skladu sa odredbom člana 75. stav 2. Disciplinskog pravilnika RSS, a na osnovu ovlašćenja iz člana 

71. stav 1. tačka 2. Statuta Asocijacije rukometnih klubova super lige, na osnovu navoda iz Izveštaja delegata sa 

utakmice 17. kola ARKUS lige između ŽRK „Naisa“ iz Niša i ŽORK „Kikinda“ iz Kikinde, koja je odigrana dana 

11.3.2023. godine u Nišu, u skladu s odredbama člana 68. , člana 86. stav 1. , kao i člana 89. stav 1. Disciplinskog 

pravilnika RSS, dana 16.3.2023. godine, doneo je: 

 

R E Š E Nj E 
o pokretanju disciplinskog postupka 

 

PROTIV: 

Ženskog rukometnog kluba „Naisa“ iz Niša 

 

ZBOG OSNOVANE SUMNJE DA JE: 
napravio propust u organizaciji utakmice 17. kola ARKUS lige između ŽRK „Naisa“ iz Niša i ŽORK „Kikinda“ iz 

Kikinde, koja je odigrana dana 11.3.2023. godine u Nišu, koju nije organizovao u skladu sa aktima RSS i  posebnim 

uputstvima direktora lige, što je nakon utakmice dovelo do propusta i nereda, što je dovelo do ugrožavanja 

bezbednoti učesnika utakmice, 

čime bi ŽRK „Naisa“ iz Niša izvršio disciplinski iz člana 148. stav 1. Disciplinskog pravilnika RSS 
 

Radi utvrđivanja činjeničnog stanja, u toku disciplinskog postupka će se: 

 pribaviti pisana izjava - odbrana prijavljenog kluba, 

 po potrebi izvesti i drugi dokazi. 
 

Prijavljeni klub može dostaviti svoju pisanu odbranu u roku od osam (8) dana od dana prijema ovog rešenja. 

 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

Delegat Aleksandar Tasić je, u Izveštaju delegata sa utakmice 17. kola ARKUS lige između ŽRK „Naisa“ iz 

Niša i ŽORK „Kikinda“ iz Kikinde, koja je odigrana dana 11.3.2023. godine u Nišu, između ostalog, naveo: 

„...Непосредно по завршетку утакмице крај металне ограде, која дели и одваја трибине од терена, 

скупила се група гледалаца у хали и вербално напала судијски пар и мене, упућујући нам салву увреда 

у виду псовки и претњи, тако да смо у договору са унајмљеним обезбеђењем ("NIFON SECURITY"), 

присутним на утакмици, а може се рећи и по њиховом савету сачекали долазак друге патроле како 

би безбедно напустили терен, а затим и халу. У тренуцима док смо чекали долазак друге екипе 

обезбеђења, један од присутних који су протестовали и вређали нас, се савио преко ограде, 

дохватио столицу на страни где је у другом полувремену седела екипа домаћина и треснуо њоме о 

паркет, испуштајући је из руку испред себе...“.  

Direktor lige je smatrajući da su ispunjeni uslovi za pokretanje disciplinskog postupka, doneo odluku kao 

u izreci rešenja, a sve to u skladu sa odredbom člana 89. stav 1. Disciplinskpg pravilnika RSS.  

Shodno odredbi člana 90. Disciplinskog pravilnika RSS, ŽRK „Naisa“ iz Niša može u roku od 8 (osam) dana 

od dana prijema ovog rešenja da dostavi pisanu odbranu. 
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POUKA O PRAVNOM LEKU 
Protiv ovog rešenja žalba nije dozvoljena, u smislu člana 89. stav 3. Disciplinskog pravilnika RSS. 

 

POUKA O PRAVIMA UČESNIKA U POSTUPKU : 
- Prijavljeni klub ima pravo da se brani sam ili uz stručnu pomoć branioca. 

- Za branioca se može uzeti advokat koji je dužan da podnese urednu punomoć. 

- Prijavljeni klub ima pravo da podnosi dokaze, predloge i upotrebljava sva pravna sredstva predviđena 

Disciplinskim pravilnikom RSS. 

 
 

 

          v.d. Direktora ARKUS lige 

              Dušan Živković, s.r. 
 

 

Dostaviti: 

ŽRK „Naisa“ 

 


