
 

ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Број: 12/20-21 

Нови Сад, 07.04.2021. год. 

 

Директор ПРЛС ''Север'', Aлександар Медурић, поступајући као првостепени дисциплински  

орган у складу са одредбом чл.75 став 2 Дисциплинског правилника РСС, у дисциплинском поступку 

који је по пријави рукометног судије Јелене Колоски покренуо против Душана Пашића, тренера  РК 

,,Потисје-Плетекс“ из Аде, донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

Тренер РК ,,Потисје-Плетекс“ из Аде, Душан Пашић, лиценца бр.20060381 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 

јер се након утакмице 14. кола ПРЛС ,,Север“ одигране у Темерину, дана 05.04.2021. године између 

РК ,,Младост ТСК“ и РК ,,Потисје-Плетекс“, обратио судији Јелени Колоски речима: ,,Не знате да 

судите, украли сте ми победу“, при чему је судији приликом руковања јако стисну руку и повукао 

нагло према паркету, 

чиме је тренер Душан Пашић, лиценца бр. 20060381, извршио дисциплински прекршај из одредбе 

члана чл.198 Дисциплинског правилника РСС, па се:  

КАЖЊАВА: 
 
новчаном казном у износу од 20.000,00 динара, коју је дужан уплатити у року од 8 дана рачунајући 
од дана правноснажности овог решења, на текући рачун РСВ бр. 340-1943-18. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Рукометни судија Јелена Колоски поднела је дана 05.04.2021. године дисциплинску пријаву 
против тренера РК ,,Потисје-Плетекс“ из Аде Душана Пашића, у којој је навела да јој се пријављени 
након утакмици 14. кола ПРЛС ,,Север“ одигране у Темерину, дана 05.04.2021. године између РК 
,,Младост ТСК“ и РК ,,Потисје-Плетекс“, обратио речима ,,Не знате да судите, украли сте ми победу“, 
те да јој је приликом руковања јако стисну руку и повукао нагло према паркету. 

 
Наводе дисциплинске пријаве, својим изјавама – сведочењем су потврдили судија Весна 

Жилески и делагат-контролор Михајло Марковић, док пријављени није дао своју одбрану након 
одигране утамице. 

 
На основу свега наведеног, поступајући по поднетој пријави против пријављеног је покренут 

дисциплинки поступак, при чему је истом дата могућност да у року од 8 дана достави своју писану 
одбрану. 
 

Пријављени је у оставњеном року, дана 07.04.2021. године дао своју писану одбрану у којој 
је навео да признаје да се неспортски понашао према судији и делегату после наведене утакмице, 



те да је у афекту изговорио неке речи и гестикулирао на непримерен начин, због чега изражава 
извињење и кајање те моли да му се све наведено узме у обзир и да му се у складу са 
Дисциплинским правилником изрекне новчана казна.  

 
Током поступка а на основу навода из дисциплинске  пријаве, изјаве - сведочења судије и 

делегата - контролора, изјаве - одбране пријављеног дате у току дисциплинског поступка, Директор 

је утврдио да је тренер РК ,,Потисје-Плетекс“ из Аде Душан Пашић, лиценца бр.20060381, након 

утакмице 14. кола ПРЛС ,,Север“ одигране у Темерину, дана 05.04.2021. године између РК ,,Младост 

ТСК“ и РК ,,Потисје-Плетекс“, обратио судији Јелени Колоски речима: ,,Не знате да судите, украли 

сте ми победу“, при чему је судији приликом руковања јако стиснуо руку и повукао нагло према 

паркету, чиме је извршио дисциплински прекршај из одредбе чл.198 Дисциплинског правилника 

РСС. 

Приликом одређивања врсте и висине дисциплинске санкције Директор лиге је ценио све 
околности конкретног случаја и на основу тога донео одлуку као у изреци. 

 

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 дужан 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. 

 
            ДИРЕКТОР 

     ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 
              Александар Медурић 

                                                                                                                        
 
 

 

 
 


