
 

ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА 
СЕВЕР 

Број: 19/20-21 
Нови Сад, 11.05.2021. год. 

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

орган, по Дисциплинској пријави рукометног судије Жељка Јоксовића поднетој против играча СРУ 
,,Херцеговац“ из Гајдобре, Божидара Надовезе лиценца бр.20060402, а по службеној дужности 
против СРУ ,,Херцеговац“ из Гајдобре, а у вези са дешавањима на утакмици 18. кола ПРЛС ,,Север“ 
одиграној дана 08.05.2021. године у Јабуци, између РК ,,Јабука“ из Јабуке и СРУ ,,Херцеговац“ из 
Гајдобре, донео је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 
И СУСПЕНЗИЈИ ИГРАЧА 

 

ПРОТИВ: 
 

Играча СРУ ,,Херцеговац“ из Гајдобре, Божидара Надовезе лиценца бр. 20060402, 
 
СРУ ,,Херцеговац“ из Гајдобре,  

 
ЗБОГ ПОСТОЈАЊА СУМЊЕ ДА СЕ: 
 

Божидар Надовеза лиценца бр.20060402, у 58. минуту утакмице 18. кола ПРЛС ,,Север“ 

одигране дана 08.05.2021. године у Јабуци, између РК ,,Јабука“ из Јабуке и СРУ ,,Херцеговац“ из 

Гајдобре, након што му  је свиран фаул и прекинута игра, упутио ка записничком столу и кренуо да 

се расправља са делегатом - контролорол Небојшом Грковићем, после чега вербално напада и 

вређа судије, због чега му се изриче додатна казна 2 минута, па затим и дикфалификација са 

писаним извештајем у складу са правилом 8.10а Правила рукометне игре, 

чиме би играч СРУ ,,Херцеговац“ из Гајдобре, Божидар Надовеза лиценца бр.20060402, 
извршио дисциплински прекршај прописан одредбом  чл.166 Дисциплинског правилника РСС, док 
би СРУ ,,Херцеговац“ из Гајдобре извршио дисиплински прекршај прописан одредбом чл.139 став 
1. тачка 45 Дисциплинског правилника РСС. 

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

 
• прибавити одбрана пријављеног играча и клуба,  
• по потреби извести и други докази. 

 
Пријављени играч  и клуб могу доставити своју писану одбрану у року од осам (8) дана од дана 
пријема овог решења.  
 
Играч СРУ ,,Херцеговац“ из Гајдобре, Божидар Надовезa лиценца бр. 20060402, 
 



СЕ СУСПЕНДУЈЕ 
 
до доношења коначног решења о предметном дисциплинском прекршају, а најдуже у трајању од 
месец дана. 
 
За време трајања суспензије именовани не може наступати у такмичењима ни по којем основу. 
 
Жалба на ово решење у делу у којем је одређена суспензија не задржава његово извршење у 
складу са одредбом чл.11 став 3 Дисциплинског правилника РСС.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Рукометни судија Жељко Јоксовић је дана 08.05.2021. године поднео дисциплинску 
пријаву против играча Божидара Надовезе лиценца бр.20060402, у којој је навео да се пријављени 
у 58. минуту утакмице 18. кола ПРЛС ,,Север“ одигране дана 08.05.2021. године у Јабуци, између 
РК ,,Јабука“ из Јабуке и СРУ ,,Херцеговац“ из Гајдобре, након што му  је свиран фаул и прекинута 
игра, упутио ка записничком столу и кренуо да се расправља са делегатом - контролорол 
Небојшом Грковићем, после чега вербално напада и вређа судије, због чега му се изриче додатна 
казна 2 минута, па затим и дикфалификација са писаним извештајем у складу са правилом 8.10а 
Правила рукометне игре. 
 

Наводе дисциплинске пријаве својим изјавама-сведочењем су потврдили судија Ивко 
Ракићевић и делегат-контролор Небојша Грковић, док је пријављени одбио да изнесе и да своју 
изјаву-одбране.  

 
На основу свега наведеног, поступајући по поднетој пријави против пријављеног играча и 

по службеној дужности против клуба, донето је решење о покретању дисциплинског поступка. 
 
Ради утврђивања релевентних чињеница, а пре доношења одлуке о дисциплинском 

прекршају, одређено је да се од пријављеног играча и клуба затражи писана одбрана у складу са 
одредбом  чл.90 Дисциплинског правилника РСС. 

 
Имајући у виду све горе наведено и  налазећи  да  је  изрицање  суспензије  оправдано  

због начина извршења конкретног  прекршаја,  према  пријављеном играчу се изриче привремена 
мера суспензије у складу са одредбом  чл.8 став 1 тачка 1 Дисциплинског правилника РСС.  

 
Дужина  трајања  суспензије  је  одређена  у  складу  са  одредбом  чл.9  став 1  

Дисциплинског правилника РСС јер тежина  прекршаја  оправдава да  се  пријављеном  онемогући  
даљи  наступ  у такмичењу све до коначности решења о дисциплинском прекршају.  

 
За време  трајања  суспензије  пријављени  не  може  наступати  у  такмичењу  ни  по којем 

основу, у складу са одредбом чл.6 став 2 Дисциплинског правилника РСС.  
 

Евентуална жалба на ово решење, у делу који се тиче изрицања суспензије, не одлаже 
његово извршење, у складу са одредбом чл.11  став 3  Дисциплинског правилника  РСС,  тако  да  
исто  производи  дејство  одмах  по  објављивању  на  званичном сајту лиге, у складу са  одредбом 
чл.10 став 4 Дисциплинског правилника РСС. 

 



 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : 

 
Против овог решења, у делу који се односи на покретање дисциплинског поступка, жалба 

није дозвољена, у складу са одредом чл.89 став 3 Дисциплинског правилника РСС. 
Против овог решења, у делу који се односи на изрицање привремена мера суспензије, 

може се изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог првостепеног органа у року од три (3) 
дана рачунајући од дана објављивања овог решења на  званичном сајту лиге.  

Подносилац жалбе је дужан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 
24.000,00 динара на текући рачун РСВ 340-1943-18. 

У случају подношења жалбе без истовременог достављања доказа о  уплати прописане 
таксе, жалба ће бити одбачена. 

 
ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ : 

 
▪ Пријављени и клуб имају право да се бране сами или уз стручну помоћ браниоца. 
▪ За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе пуномоћје. 
▪ Пријављени и клуб имају право да прилажу доказе, стављају предлоге и употребљавају сва 

правна средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

 
 
 
 
 
 
 
  

  


