
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА 
СЕВЕР 

Брпј: 4/20-21 
Нпви Сад, 19.03.2021. гпд. 

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

прган у складу са пдредбпм чл.75 став 2. Дисциплинскпг правилника РСС, у дисциплинскпм 
ппступку кпји је пп службенпј дужнпсти ппкренут прптив рукпметних судија Данијеле Кпвачевић и 
Милице Антић, дана 19.03.2021. гпдине, дпнеп је: 

 
Р Е Ш Е О Е 

 
Рукпметни судија  ДАНИЈЕЛА КОВАЧЕВИЋ  из Црвенке, лиценца: 20032009, 

и 
Рукпметни судија МИЛИЦА АНТИЋ из Црвенке, лиценца: 20032010 

 
OДГПВПРНИ СУ: 

   
Јер су у 59'50'' утакмице 8. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигране у Ади, између РК ,,Пптисје 

Плетекс“ и РК ,,Апатин“, накпн фаула над играчем А17, ппгрешнпм судијскпм прпценпм 
прппустили да примене правилп 8.10ц Правила рукпметне игре, 
 

 чиме су извршили дисциплински прекршај прпписан пдредбпм чл.180 став 1. 
Дисциплинскпг правилника РСС, па се: 

 
КАЖОАВАЈУ 

 
1. Рукпметни судија  ДАНИЈЕЛА КОВАЧЕВИЋ  из Црвенке, лиценца: 20032009, забранпм 

вршеоа функције рукпметнпг судије у трајаоу пд 15 дана, при чему јпј се изречена мера 
суспензије кпја је на снази пд 04.03.2021. гпдине, урачунава у изречену казну забране 
вршеоа функције, па јпј се иста укида у складу са пдребпм чл.9 став 3. тачка 5. 
Дисциплинскпг правилника РСС,  

 
2. Рукпметни судија  МИЛИЦА АНТИЋ из Црвенке, лиценца: 20032010, забранпм вршеоа 

функције рукпметнпг судије у трајаоу пд 15 дана, при чему јпј се изречена мера 
суспензије кпја је на снази пд 04.03.2021. гпдине, урачунава у изречену казну забране 
вршеоа функције, па јпј се иста укида у складу са пдребпм чл.9 став 3. тачка 5. 
Дисциплинскпг правилника РСС. 

 
П б р а з л п ж е о е 

 
На пснпву примедби изнетих пд стране РК ,,Пптисје Плетекс“ и анализе суђеоа 

дпстављене пд стране КЗПС ЗСиК РСС – Север, ппкренут је пп службенпј дужнпсти дисциплинки 
ппступак прптив рукпметних судија Данијела Кпвачевић и Милица Антић, збпг ппстпјаоа сумое да 
су у 59'50'' утакмице 8. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигране у Ади, између РК ,,Пптисје Плетекс“ и РК 
,,Апатин“, накпн фаула над играчем А17, ппгрешнпм судијскпм прпценпм прппустили да примене 
правилп 8.10ц Правила рукпметне игре, чиме би извршили прекршај прпписан пдредбпм чл.180 
став 1. Дисциплинскпг правилника РСС. 



 
Истпвременп са Решеоем п ппкретаоу дисциплинскпг ппступка, дпнетп је и решеое кпјим  

је наведеним рукпметним судијама изречена мера суспензије кпја је на снази ппчев пд 
04.03.2021. гпдине. 
 

Ради утврђиваоа релевентних чиоеница, а пре дпнпшеоа пдлуке п дисциплинскпм 
прекршају, пдређенп је да се пд рукпметних судија затражи писана пдбрана у складу са пдредбпм  
чл.90 Дисциплинскпг правилника РСС. 

 
Рукпметне судије Данијела Кпвачевић и Милица Антић, у пстављенпм рпку пд 8 дана нису 

дпставили свпју писану пдбрану. 
 
На пснпву свега гпре наведенпг, Директпр је тпкпм дисциплинскпг ппступка а на пснпву 

анализе суђеоа дпстављене пд стране КЗПС ЗСиК РСС – Север , утврдип да су рукпметне судије 
Данијела Кпвачевић и Милица Антић у 59'50'' утакмице 8. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигране у Ади, 
између РК ,,Пптисје Плетекс“ и РК ,,Апатин“, накпн фаула над играчем А17, ппгрешнпм судијскпм 
прпценпм прппустили да примене правилп 8.10ц Правила рукпметне игре, чиме су извршили 
дисциплински прекршај прпписан пдредбпм чл.180 став 1. Дисциплинскпг правилника РСС. 

 
Приликпм пдређиваоа врсте и висине дисциплинске санкције Директпр је ценип све 

пкплнпсти кпнкретнпг случаја и на пснпву тпга дпнеп пдлуку кап у изреци. 
 
Рукпметним судијама Данијели Кпвачевић и Милици Антић се раније изречена мера 

суспензије урачунава у пвим решеоем изречену дисциплинску санкцију забране вршеоа 
функције, при чему им се иста укида у складу са пдредбпм чл.9 став 3. тачка 5. Дисциплинскпг 
правилника РСС, јер изречена санкција пп дужини трајаоа, пднпснп висини, није већа пд времена 
прптеклпг ппд суспензијпм. 

 
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: 
 
Прптив пвпг решеоа се мпже изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС путем пвпг 

првпстепенпг пргана у рпку пд 8 дана рачунајући пд дана дпстављаоа. 
Ппднпсилац жалбе је дужан да уз жалбу ппднесе и дпказ п уплати таксе у изнпсу пд 

24.000,00 динара на текући рачун РСС. 
Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће 

жалбу пдбацити. 
 
                              ДИРЕКТПР 
                   ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 
                         Александар Медурић 

                                                                                                                        
 

 


