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Директор TРЛ Север ''Исток'' Дејан Перић, поступајући као првостепени дисциплински орган у 

смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из члана 13 

став 1 Пропозиција РПТ РСС, поводом Дисциплинске пријаве коју је поднео рукометни судија Младен 

Крстић, са утакмице 5. кола TРЛС Север ''Исток'' за мушкарце између екипа  РК ''Владимировац'' из 

Владимировца и РК ''Јединство'' из Бочара, која је одиграна дана 15.11.2020. године у Банатском 

Карлову на основу овлашћења из члана 26 Алинеја 10 Правилника о удруживању и раду заједнице 

клубова TРЛ Север ''Исток'', дана 01.12.2020. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Бранислав Поповић, играч РК ''Јединство'' из Бочара, лиценца број 20190102 

и 

II           Рукометни клуб ''Јединство'' из Бочара 

 

ОДГОВОРНИ СУ: 

Што се дана 15.11.2020. године, на утакмици 5. кола за мушкарце, између екипа РК ''Владимировац'' из 

Владимировца и РК ''Јединство'' из Бочара , играч РК ''Јединство'' из Бочара, БРАНИСЛАВ ПОПОВИЋ, 

лиценца број 20190102, у 54. минуту, екстремно неспортски понашао, тако што се тренеру противничке 

екипе више пута обратио речима: ''Ј***М И ЈА ТЕБИ МАТЕР'', због чега су му судије изрекле 

дисквалификацију са писаним извештајем, у складу са Правилима игре 8.10а.  

чиме су извршили: играч Бранислав Поповић, дисциплински прекршај из члана 166 

Дисциплинског правилника РСС, а РК ''Јединство'' из Бочара, дисциплински прекршај из члана 139 став 

1 тачка 45 Дисциплинског правилника РСС, 

 

па се сходно одредби члана 37, члана 38, члана 39, члана 40, члана 41, члана 42 и члана 43 

Дисциплинског правилника РСС 

 

КАЖЊАВАЈУ : 

 

1. играч Бранислав Поповић на новчану казну у износу од 5.000,00 (ПЕТ ХИЉАДА) ДИНАРА, коју 

су дужни уплатити у року од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана правоснажности овог решења, на 

текући рачун TРЛ Север ''Исток'' број 160-18928-37. 

2. Рукометни клуб  ''Јединство'' из Бочара, на новчану казну у износу од 1.000,00 (ХИЉАДУ) 

ДИНАРА, коју су дужни уплатити у року од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана правоснажности овог 

решења, на текући рачун TРЛ Север ''Исток'' број 160-18928-37. 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рукометни судија Младен Крстић је директору TРЛС Север ''Исток'', дана 15.11.2020. године, 

доставио је Дисциплинску пријаву у складу са чланом 28 став 1 и 2 Пропозиција РПТ РСС, а у смислу 

одредби члана 85 Дисциплинског правилника РСС, а из које произилази да су на утакмици 5. кола TРЛС 

Север ''Исток'' за мушкарце, која је играна у Банатском Карловцу, дана 15.11.2020. године, између 

између екипа РК ''Владимировац'' из Владимировца и РК ''Јединство'' из Бочара. 

Директор TРЛС Север ''Исток'' је на основу одредбе члана 68 став 1 Дисциплинског правилника 

РСС, по службеној дужности, након сазнања о извршеним прекршајима, а из наведене Дисциплинске 

пријаве, као првостепени дисциплински орган, извршио увид у наведену Изјаву-пријаву, Изјаву-

сведочење рукометног судије Филипа Михајловића, Изјаву-сведочење делегата-контролора Небојше  

Марковића, као и увид у Изјаву-одбрану учиниоца прекршаја, који је био предмет расправљања и 

одлучивања, а све за радње описане у наведеној Дисциплинској пријави. 

Пријављени Бранислав Поповић, у својој писаној одбрани, потврдио је наводе судије Младена 

Крстића, као и наводе судије Филипа Михајловића и делегата-контролора Небојше Марковића, те даљи 

доказни предлози нису ни потребни. 

У односу на РК ''Јединство'' из Бочара, обзиром на то да се ради о дисциплинском прекршају из 

члана 139 Дисциплинског правилника РСС, спровео сам скраћени дисциплински поступак у смислу 

члана 134 ДП РСС, те сходно томе ово решење, у односу на њих, донео без одржавања расправе и без 

претходног саслушања пријављених, јер прикупљени докази у довољној мери указују на постојање 

наведеног дисциплинског прекршаја. 

У односу на Бранислава Поповића, поред чињенице да је прибављена писана одбрана 

пријављеног, у смислу члана 91 ДП РСС, прикупљени су и други докази, при чему су прибављене Изјаве 

судија и делегата, па је такође без одржавања расправе оцењујући у смислу члана 92 став 3 ДП РСС да 

иста није неопходна ради разјашњења стања, утврђено следеће чињенично стање: 

 Дана 15.11.2020. године, на утакмици 5. кола за мушкарце, између екипа РК ''Владимировац'' из 

Владимировца и РК ''Јединство'' из Бочара , играч РК ''Јединство'' из Бочара, БРАНИСЛАВ ПОПОВИЋ, 

лиценца број 20190102, у 54. минуту, екстремно неспортски понашао, тако што се тренеру противничке 

екипе више пута обратио речима: ''Ј***М И ЈА ТЕБИ МАТЕР'', због чега су му судије изрекле 

дисквалификацију са писаним извештајем, у складу са Правилима игре 8.10а.  

Посебно су цењене писане изјаве судија и делегата, из којих су утврђене чињенице везане за време, 

место и начин извршења прекршаја, па су изјаве делегата  и судија међусобно сагласне и чине логичну 

целину, па сам истим поклонио пуну веру. 

 

Наводи одбране пријављеног прихваћени, имајући у виду њихову колизију са доказима 

изведеним у току дисциплинског поступка, а исти су по оцени првостепеног органа били конструисани у 

правцу исходовања повољне одлуке у овом поступку. 

На основу свега утврђеног пријављени Бранислав Поповић је несумњиво начинио прекршај из 

члана 166 ДП РСС, а сходно томе и РК ''Јединство'' из Бочара, а све на описан начин, због чега су 

стечени сви елементи дисциплинских прекршаја за који су проглашени одговорним и то у односу на 

Бранислава Поповића из члана 166 ДП РСС, а у односу на  РК ''Јединство'' из Бочара из члана 139 став 1 

тачка 45 ДП РСС. 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, за сваки од наведених 

дисциплинских прекршаја, водио сам рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске санкције, при 

чему су цењене, као олакшавајуће околности, да до сада нису кажњавани, док није било посебних 



 

 

отежавајућих околности,  након чега су им одмерене дисциплинске санкције, као у диспозитиву овог 

решења, уз очекивање да је казна одмерена сразмерно тежини извршеног прекршаја, висини 

запрећене казне, те да ће се тако постићи сврха кажњавања. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог првостепеног 

органа у року од 8 дана рачунајући од дана достављања. 

Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 24.000,00 

динара на текући рачун РСС. 

Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће жалбу 

одбацити као неосновану. 

 

     У ПАНЧЕВУ                                                                                              ДИРЕКТОР ТРЛ СЕВЕР ''ИСТОК'' 

01.12.2020. године                                                                                                     ДЕЈАН ПЕРИЋ 

 

                                                             


