
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 11/19-20 

Нпви Сад, 13.03.2020. гпд. 

 
 
Директпр ПРЛС ''Север'' Aлександар Медурић, кап првпстепени дисциплински  прган у 

складу са пдредбпм чл.75 став 2 Дисциплинскпг правилника РСС, а на пснпву пвлашћеоа из 
пдредбе чл.26 став 1 алинеја 10. Правилника п удруживаоу и раду Заједнице клубпва ПРЛС 
''Север'', у дисциплинскпм ппступку кпји се впди ппд бр.11/19-20, прптив ЖРК ,,Халас Јпжеф“ из 
Аде и рукпметнпг радника Такач Ибпље лиценца бр.19120654, дана 13.03.2020. гпдине, дпнеп је: 

  
Р Е Ш Е О Е 

 
Такач Ибпља, рукпметни радник ЖРК ,,Халас Јпжеф“ лиценца бр.19120654, 

и 
ЖРК ,,Халас Јпжеф“ из Аде, 
 

ПДГПВПРНИ СУ: 
 

I) јер је Такач Ибпља рукпметни радник ЖРК ,,Халас Јпжеф“ лиценца бр.19120654, у 42  
минуту утакмице 11. кпла ПРЛС ,,Север“ за жене пдигране дана 07.12.2019. гпдине у Ади између 
ЖРК ,,Халас Јпжеф“ и ЖРК ,,Слпвен“, накпн штп је судија Тамара Савкпвић ппказала жути картпн 
тренеру ЖРК ,,Халас Јпжеф“  Бпгларки Бпжић, пришла судији Тамари Савкпвић, ухватила је за руке 
и затим пбема рукама пдгурнула у пределу груди, збпг чега је дисквалификпвана уз ппднпшеое 
дисциплинске пријаве, збпг екстремнпг несппртскпг ппнашаоа, у складу са правилпм 8.10а 
Правила рукпметне игре, 

 
ЖРК ,,Халас Јпжеф“ из Аде 
 

ПДГПВПРАН ЈЕ: 
 

II) јер је у 51. минуту утакмице 11. кпла ПРЛС ,,Север“ за жене пдигране дана 07.12.2019. 
гпдине у Ади између ЖРК ,,Халас Јпжеф“ и ЖРК ,,Слпвен“, са трибина на терен бачена пластична 
флаша, 
 

Чиме је: 

 
I) Такач Ибпља рукпметни радник ЖРК ,,Халас Јпжеф“ лиценца бр.19120654 извршила 

дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.190 Дисциплинскпг правилника РСС, а ЖРК ,,Халас 
Јпжеф“ дисиплински прекршај прпписан пдредбпм чл.139 став 1. тачка 45 Дисциплинскпг 
правилника РСС,  

 
II) ЖРК ,,Халас Јпжеф“ извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм чл.139 став 1 

тачка 22 Дисциплинскпг правилника РСС. 
 
Па се: 
 



Такач Ибпљи рукпметнпм раднику ЖРК ,,Халас Јпжеф“ лиценца бр.19120654 изриче казна забране 
вршеоа свих функција у рукпметнпм сппрту у трајаоу пд 15 дана, 
 
ЖРК ,,Халас Јпжеф“ се схпднп пдредби чл.53 Дисциплинскпг правилника РСС  
 
претхпднп утврђује нпвчана казна у изнпсу пд 15.000,00 динара за дисиплински прекршај 
прпписан пдредбпм чл.139 став 1. тачка 45 Дисциплинскпг правилника РСС, 
 
претхпднп утврђује нпвчана казна у изнпсу пд 5.000,00 динара за дисиплински прекршај 
пдредбпм чл.139 став 1 тачка 22 Дисциплинскпг правилника РСС, 
 
па се ЖРК ,,Халас Јпжеф“из Аде кажоава јединственом новчаном казном у износу од 18.000,00 
динара кпју су дужни уплатити у рпку пд 30 дана рачунајући пд дана правпснажнпсти пвпг 
решеоа, на текући рачун РСВ бр. 340-1943-18. 
 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 

Рукпметни судија Тамара Савкпвић дана 07.12.2019. гпдине ппднела је дисциплинску 
пријаву прптив Такач Ибпља рукпметнпг радника ЖРК ,,Халас Јпжеф“ лиценца бр.19120654, у кпјпј 
је навела да је пријављени рукпметни радник у 42. минуту утакмице 11. кпла ПРЛС ,,Север“ за 
жене пдигране дана 07.12.2019. гпдине у Ади између ЖРК ,,Халас Јпжеф“ и ЖРК ,,Слпвен“, накпн 
штп је судија Тамара Савкпвић ппказала жути картпн тренеру ЖРК ,,Халас Јпжеф“  Бпгларки Бпжић, 
пришла судији Тамари Савкпвић, ухватила је за руке и затим пбема рукaма пдгурнула у пределу 
груди, збпг чега је дисквалификпвана 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 
Маријана Савкпвић и делегат-кпнтрплпр Мипдраг Милпвац, дпк је у свпјпј изјави - пдбрани 
пријављена навела да је збпг катастрпфалнпг суђеоа скренула пажоу судијама на грешке. 

Ппред наведенпг, делегат - кпнтрплпр Мипдраг Милпвац је у свпм Извештају делегата-
кпнтрплпра навеп да је у 51. минуту утакмице 11. кпла ПРЛС ,,Север“ за жене пдигране дана 
07.12.2019. гпдине у Ади између ЖРК ,,Халас Јпжеф“ и ЖРК ,,Слпвен“ са трибина на терен бачена 
пластична флаша. 

 
На пснпву гпре наведенпг, Директпр је ппкренуп дисциплниски ппступак прптив 

пријављенпг рукпметнпг радника и клуба. 
 
Ради утврђиваоа релевентних чиоеница, а пре дпнпшеоа пдлуке п дисциплинскпм 

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

 
У пстављенпм рпку пд псам (8) дана пд дана пријема Решеоа п ппкретаоу дисциплинскпг 

ппступка, пријављени рукпметни радник и клуб нису дали свпју дпдатну пдбрану. 
 
Тпкпм ппступка а на пснпву навпда из дисциплинске  пријаве, изјаве-сведпчеоа судије и 

делегата-кпнтрплпра, изјаве -пдбране пријављенпг рукпметнпг радника дата накпн пдигране 
утакмице, Директпр је утврдип да је Такач Ибпља рукпметни радник ЖРК ,,Халас Јпжеф“ лиценца 
бр.19120654, у 42.  минуту утакмице 11. кпла ПРЛС ,,Север“ за жене пдигране дана 07.12.2019. 



гпдине у Ади између ЖРК ,,Халас Јпжеф“ и ЖРК ,,Слпвен“, накпн штп је судија Тамара Савкпвић 
ппказала жути картпн тренеру ЖРК ,,Халас Јпжеф“  Бпгларки Бпжић, пришла судији Тамари 
Савкпвић, ухватила је за руке и затим пбема рукама пдгурнула у пределу груди, збпг чега је 
дисквалификпвана уз ппднпшеое дисциплинске пријаве, збпг екстремнпг несппртскпг ппнашаоа, 
у складу са правилпм 8.10а Правила рукпметне игре, чиме је Такач Ибпља извршила 
дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.190 Дисциплинскпг правилника РСС, а ЖРК ,,Халас 
Јпжеф“ дисциплински прекршај прпписан пдредбпм чл.139 став 1. тачка 45 Дисциплинскпг 
правилника РСС. 

 
Такпђе, на пснпву навпда из Извештаја делегата - кпнтрплпра Мипдрага Милпвца, 

Директпр је утврдип да је у 51. минуту утакмице 11. кпла ПРЛС ,,Север“ за жене пдигране дана 
07.12.2019. гпдине у Ади између ЖРК ,,Халас Јпжеф“ и ЖРК ,,Слпвен“ са трибина на терен бачена 
пластична флаша, чиме је ЖРК ,,Халас Јпжеф“ извршип  дисциплински прекршај прпписан 
пдредбпм чл.139 став 1 тачка 22 Дисциплинскпг правилника РСС. 

 
Приликпм пдређиваоа врсте и висине дисциплинске санкције Директпр лиге је ценип све 

пкплнпсти кпнкретнпг случаја, а у пднпсу на ЖРК ,,Халас Јпжеф“ је применпм пдредбе чл.53 
Дисциплинскпг правилника РСС изрекап јединствену нпвчану казну у изнпсу пд 18.000,00 динара. 

 
Пријављенпм рукпметнпм раднику се раније изречена мера суспензије урачунава у пвим 

решеоем изречену дисциплинску санкцију забране наступа, такп да се иста рачуна ппчев пд дана 
02.03.2020. гпдине. 

 
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 ПРЛС ,,Север“ 

       
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 


