
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА 
СЕВЕР 

Брпј: 2/20-21 
Нпви Сад, 15.11.2020. гпд. 

 
Директпр ПРЛС ''Север'', Aлександар Медурић, ппступајући кап првпстепени дисциплински 

прган, пп Дисциплинскпј пријави рукпметнпг судије Дејана Маркпвића ппднетпј прптив играча РК 
,,Раднички 1958“ из Шида, Душана Маукпвића лиценца бр.20060910, а пп службенпј дужнпсти 
прптив РК ,,Раднички 1958“ из Шида, а у вези са дешаваоима на утакмици 6. кпла ПРЛС ,,Север“ 
пдигранпј у Јабуци, између РК ,,Јабука“ из Јабуке и РК ,,Раднички 1958“ из Шида, дана 11.11.2020. 
гпдине, дпнеп је: 

 
Р Е Ш Е О Е 

П ППКРЕТАОУ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА 
И СУСПЕНЗИЈИ ИГРАЧА 

 
ПРПТИВ: 
 

Играча РК ,,Раднички 1958“ из Шида, Душана Маукпвића лиценца бр.20060910, 
 
РК ,,Раднички 1958“ из Шида,  

 
ЗБПГ ППСТПЈАОА СУМОЕ ДА СЕ: 
 

у 59. минуту утакмице 6. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигране дана 11.11.2020. гпдине у Јабуци, 
између између РК ,,Јабука“ из Јабуке и РК ,,Раднички 1958“ из Шида, играч РК ,,Раднички 1958“ из 
Шида, Душан Маукпвић лиценца бр.20060910, незадпвпљан судијскпм пдлукпм, залетеп према 
судији Дејану Маркпвићу, кпга је у трку, ударип раменпм у груди, уз бурну гестикулацију и увреде 
на рачун судије, збпг чега је дисквалификпван уз ппднпшеое дисциплинске пријаве, збпг 
екстремнпг несппртскпг ппнашаоа, у складу са правилпм 8.10а Правила рукпметне игре, 
 

чиме би играч РК ,,Раднички 1958“ из Шида, Душан Маукпвић лиценца бр.20060910, 
извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.166 Дисциплинскпг правилника РСС, дпк 
би РК ,,Раднички 1958“ из Шида извршип дисиплински прекршај прпписан пдредбпм чл.139 став 
1. тачка 45 Дисциплинскпг правилника РСС. 

 
Ради  утврђиваоа чиоеничнпг стаоа, у тпку дисциплинскпг ппступка ће се: 

 
 прибавити пдбрана пријављенпг играча и клуба,  
 пп пптреби извести и други дпкази. 

 
Пријављени играч  и клуб мпгу дпставити свпју писану пдбрану у рпку пд псам (8) дана пд дана 
пријема пвпг решеоа.  
 
Играч РК ,,Раднички 1958“ из Шида, Душан Маукпвић лиценца бр.20060910, 
 

СЕ СУСПЕНДУЈЕ 
 



дп дпнпшеоа кпначнпг решеоа п предметнпм дисциплинскпм прекршају, а најдуже у 
трајаоу пд месец дана. 

 
За време трајаоа суспензије именпвани не мпже наступати у такмичеоима ни пп кпјем 

пснпву. 
 
Жалба на пвп решеое у делу у кпјем је пдређена суспензија не задржава оегпвп 

извршеое у складу са пдредбпм чл.11 став 3 Дисциплинскпг правилника РСС.  
 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 
 

Рукпметни судија Дејан Маркпвић је дана 11.11.2020. гпдине ппднеп дисциплинску 
пријаву прптив играча РК ,,Раднички 1958“ из Шида, Душана Маукпвића лиценца бр.20060910, у 
кпјпј је навеп да се пријавоени играч у 59. минуту утакмице 6. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигране дана 
11.11.2020. гпдине у Јабуци, између између РК ,,Јабука“ из Јабуке и РК ,,Раднички 1958“ из Шида,  
незадпвпљан судијскпм пдлукпм, залетеп према оему, и у трку, ударип раменпм у груди, уз бурну 
гестикулацију и увреде, збпг чега је дисквалификпван уз ппднпшеое дисциплинске пријаве, збпг 
екстремнпг несппртскпг ппнашаоа, у складу са правилпм 8.10а Правила рукпметне игре 

 
Навпде дисциплинске пријаве свпјим изјавама-сведпчеоем су пптврдили судија Бпркп 

Бпшкпв и делегат-кпнтрплпр Милан Кпсанпвић, дпк је у свпјпј изјави-пдбрани  пријављени навеп 
да је рукпмет ту где јесте збпг таквих судија.  
 

На пснпву свега наведенпг, ппступајући пп ппднетпј пријави прптив пријављенпг играча и 
пп службенпј дужнпсти прптив клуба, дпнетп је решеое п ппкретаоу дисциплинскпг ппступка. 

 
Ради утврђиваоа релевентних чиоеница, а пре дпнпшеоа пдлуке п дисциплинскпм 

прекршају, пдређенп је да се пд пријављенпг играча и клуба затражи писана пдбрана у складу са 
пдредбпм  чл.90 Дисциплинскпг правилника РСС. 

 
Имајући у виду све гпре наведенп и  налазећи  да  је  изрицаое  суспензије  пправданп  

збпг начина извршеоа кпнкретнпг  прекршаја,  према  пријављенпм играчу се изриче привремена 
мера суспензије у складу са пдредбпм  чл.8 став 1 тачка 1 Дисциплинскпг правилника РСС.  

 
Дужина  трајаоа  суспензије  је  пдређена  у  складу  са  пдредбпм  чл.9  став 1  

Дисциплинскпг правилника РСС јер тежина  прекршаја  пправдава  да  се  пријављенпм  
пнемпгући  даљи  наступ  у такмичеоу све дп кпначнпсти решеоа п дисциплинскпм прекршају.  

 
За  време  трајаоа  суспензије  пријављени  не  мпже  наступати  у  такмичеоу  ни  пп кпјем 

пснпву, у складу са пдредбпм чл.6 став 2 Дисциплинскпг правилника РСС.  
 

Евентуална жалба на пвп решеое, у делу кпји се тиче изрицаоа суспензије, не пдлаже 
оегпвп извршеое, у складу са пдредбпм чл.11  став 3  Дисциплинскпг правилника  РСС,  такп  да  
истп  прпизвпди  дејствп  пдмах  пп  пбјављиваоу  на  званичнпм сајту лиге, у складу са  пдредбпм 
чл.10 став 4 Дисциплинскпг правилника РСС. 

 
 
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ : 



 
Прптив пвпг решеоа, у делу кпји се пднпси на ппкретаое дисциплинскпг ппступка, жалба 

није дпзвпљена, у складу са пдредпм чл.89 став 3 Дисциплинскпг правилника РСС. 
Прптив пвпг решеоа, у делу кпји се пднпси на изрицаое привремена мера суспензије, 

мпже се изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС путем пвпг првпстепенпг пргана у рпку пд три (3) 
дана рачунајући пд дана пбјављиваоа пвпг решеоа на  званичнпм сајту лиге.  

Ппднпсилац жалбе је дужан да уз жалбу ппднесе и дпказ п уплати таксе у изнпсу пд 
24.000,00 динара на текући рачун РСВ 340-1943-18. 

У случају ппднпшеоа жалбе без истпвременпг дпстављаоа дпказа п  уплати прпписане 
таксе, жалба ће бити пдбачена. 

 
ППУКА П ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ППСТУПКУ : 

 
 Пријављени и клуб имају правп да се бране сами или уз стручну ппмпћ бранипца. 
 За бранипца се мпже узети адвпкат кпји је дужан да ппднесе пунпмпћје. 
 Пријављени и клуб имају правп да прилажу дпказе, стављају предлпге и упптребљавају сва 

правна средства предвиђена Дисциплинским правилникпм РСС. 
 
 
 
 

ДИРЕКТПР 
ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

 
 
 
 
 
 
 
 


