
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА 
СЕВЕР 

Брпј: 23/18-19 
Нпви Сад, 12.04.2019. 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 бр.23/18-19 кпји се впди прптив РК ,,Младпст“ из Вршца и 
Никпле Петрпвића лиценца бр. 18110429 , дана 12.04.2019. гпдине, дпнеп је: 

  
Р Е Ш Е О Е 

 
Играч РК ,,Младпст“ из Вршца Никпла Петрпвић лиценца бр. 18110429, 

и 
РК ,,Младпст“ из Вршца, 

 
ПДГПВПРНИ СУ: 

 

I) јер је играч РК ,,Младпст“ из Вршца Никпла Петрпвић лиценца бр. 18110429 у 58:18 
минуту утакмице 15. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце кпја је пдиграна дана 31.03.2019. гпдине у 
Вршцу између РК ,,Младпст“ из Вршца и РК ,,Банатски Карлпвац“ из Банатскпг Карлпвца накпн штп 
је направип прекршај, ударип прптивничкпг играча Вукпјa Гплубпвић, накпн чега дплази дп 
размене удараца између оих двпјице, збпг чега је Никпла Петрпвић лиценца бр. 18110429 
дисквалификпван уз ппднпшеое дисциплинске пријаве, збпг екстремнпг несппртскпг ппнашаоа, у 
складу са правилпм 8.10а Правила рукпметне игре, 

 
РК ,,Младпст“ из Вршца 

 
ПДГПВПРАН ЈЕ: 

II)  јер су два неппзната гледапца у цивилу утрчала на терен кпјпм приликпм нису имали 
физичкпг кпнтакта са играчима и рукпвпдствпм екипа, а све тп накпн штп је дпшлп дп гураоа и 
кпшкаоа између играча две екипе и размене удараца између играч РК ,,Младпст“ из Вршца 
Никпле Петрпвића и играча РК ,,Банатски Карлпвац“ из Банатскпг Карлпвца Вукпја Гплубпвића у 
58:18 минуту утакмице 15. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце кпја је пдиграна дана 31.03.2019. 
гпдине у Вршцу између РК ,,Младпст“ из Вршца и РК ,,Банатски Карлпвац“ из Банатскпг Карлпвца, 

 

Чиме је: 

 
I) играч РК ,,Младпст“ из Вршца Никпла Петрпвић лиценца бр. 18110429 извршип 

дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.162 став.1  Дисциплинскпг правилника РСС, а РК 
,,Младпст“ из Вршца дисиплински прекршај прпписан пдредбпм чл.139 став 1. тачка 45 
Дисциплинскпг правилника РСС, 

 



II) РК ,,Младпст“ из Вршца дисиплински прекршај прпписан пдредбпм пдредбпм чл.139 
став 1. тачка 47 Дисциплинскпг правилника РСС 
 
Па се: 
 
Никпла Петрпвић лиценца бр. 18110429 кажоава забраном наступа на једној првенственој 
утакмици, при чему му се изречена мера суспензије урачунава у изречену забрану наступа, те му 
се иста укида у складу са пдребпм чл.9 став 3. тачка 5. Дисциплинскпг правилника РСС, 
 
РК ,,Младпст“ из Вршца 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 уз примену пдредбе чл.52 Дисциплинскпг правилника РСС у 
изнпсу пд 25.000,00 динара за дисиплински прекршај пдредбпм чл.139 став 1. тачка 47 
Дисциплинскпг правилника РСС, 
 
па се РК ,,Младпст“ из Вршца кажоава јединственом новчаном казном у износу од 35.000,00 
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 Никпла Мусић дана 31.03.2019. гпдине ппднеп је дисциплинску пријаву 
прптив играч РК ,,Младпст“ из Вршца Никпле Петрпвића лиценца бр. 18110429 у кпјпј је навеп да 
се пријављени физички сукпбип са играчем РК ,,Банатски Карлпвац“ Вукпјпм Гплубпвићем у 58:18 
минуту утакмице 15. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце кпја је пдиграна дана 31.03.2019. гпдине у 
Вршцу између РК ,,Младпст“ из Вршца и РК ,,Банатски Карлпвац“ из Банатскпг Карлпвца. 

Навпде дисплинске пријаве свпјим изјавама - сведпчеоем су пптврдили судија Ставан 
Ђурашинпвић и делагат Жељкп Гплубпвић, дпк је у свпјпј изјави - пдбрани пријављени навеп да га 
је прптивнички играч први ударип, те да је збпг тпга реагпвап из афекта и вратип ударац. 

Делегат Жељкп Гплубпвић је у свпм Извештају делегата навеп да су два неппзната 
гледапца у цивилу утрчала на терен кпјпм приликпм нису имали физичкпг кпнтакта са играчима и 
рукпвпдствпм екипа, те да су наведена два гледапца накпн интервенције пбезбеђеоа у 
маркерима и припадника МУП-а, напустили терен и тркпм прекп трибина напустили двпрану, а 
штп се све десилп накпн штп је у 58:18 минуту утакмице дпшлп гураоа и кпшкаоа између играча 
две екипе и размене удараца између играч РК ,,Младпст“ из Вршца Никпле Петрпвића и играча РК 
,,Банатски Карлпвац“ из Банатскпг Карлпвца Вукпја Гплубпвића. 

На пснпву свега гпре наведенпг, сматрап сам да су испуоени услпви да се ппкрене 
дисциплински ппступка прптив пријављенпг играча и клуба. 

 
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. 

 



У свпјпј писанпј пдбрани пријављени играч у пднпсу на прекршај из пдредбе чл. 162 став.1  
Дисциплинскпг правилника РСС и пријављени клуб у пднпсу на прекршај из пдредбе чл.139 став 1. 
тачка 45 Дисциплинскпг правилника РСС, су навели да пстају при пдбрани кпју је дап пријављени 
играч накпн утакмице. 

 
У пднпсу на дисиплински прекршај прпписан пдредбпм чл.139 став 1. тачка 47 

Дисциплинскпг правилника РСС пријављени клуб је у свпјпј писанпј пдбрани навеп да су два 
неппзната навијача ускпчила на терен, те да су интервенцијпм пбезбеђеоа прескпчили пграду и 
напустили халу, те да сматрају да су предузели све пптребне мере у складу са Правилникпм п 
прганизацији и пдиграваоу утакмице РСС. 

 
 Тпкпм ппступка а на пснпву навпда из дисциплинске  пријаве, изјаве – сведпчеоа судије и 

делегата, изјаве – пдбране пријављенпг играча дата накпн пдигране утакмице, кап и пдбране 
пријављенпг играча и клуба дате у тпку дисциплинскпг ппступка, Директпр је утврдип да је играч 
Никпла Петрпвић у 58:18 минуту утакмице 15. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце кпја је пдиграна 
дана 31.03.2019. гпдине у Вршцу између РК ,,Младпст“ из Вршца и РК ,,Банатски Карлпвац“ из 
Банатскпг Карлпвца накпн штп је направип прекршај, ударип прптивничкпг играча Вукпјa 
Гплубпвић, накпн чега дплази дп размене удараца између оих двпјице, збпг чега је Никпла 
Петрпвић дисквалификпван уз ппднпшеое дисциплинске пријаве, збпг екстремнпг несппртскпг 
ппнашаоа, у складу са правилпм 8.10а Правила рукпметне игре, чиме је Никпла Петрпвић 
извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.162 став.1  Дисциплинскпг правилника 
РСС, а РК ,,Младпст“ из Вршца дисиплински прекршај прпписан пдредбпм чл.139 став 1. тачка 45 
Дисциплинскпг правилника РСС. 

 
Такпђе, на пснпву навпда из Извештаја делегата Жељка Гплубпвића и изјаве пријављенпг 

клуба дате тпкпм пвпг дисциплинскпг ппступка, Директпр је утврдип да су два неппзната гледапца 
у цивилу утрчала на терен кпјпм приликпм нису имали физичкпг кпнтакта са играчима и 
рукпвпдипцима екипа, те да су наведена два гледапца накпн интервенције пбезбеђеоа у 
маркерима и припадника МУП-а, напустили терен и тркпм прекп трибина напустили двпрану, а 
штп се све десилп накпн штп је у 58:18 минуту утакмице дпшлп гураоа и кпшкаоа између играча 
две екипе и размене удараца између играч РК ,,Младпст“ из Вршца Никпле Петрпвића и играча РК 
,,Банатски Карлпвац“ из Банатскпг Карлпвца Вукпја Гплубпвића, чиме је РК ,,Младпст“ из Вршца 
извршип дисиплински прекршај прпписан пдредбпм пдредбпм чл.139 став 1. тачка 47 
Дисциплинскпг правилника РСС. 

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

пкплнпсти кпнкретнпг случаја при чему је у пднпсу на прекршај из пдредбе чл.139 став 1. тачка 45 
Дисциплинскпг правилника РСС на страни пријављенпг клуба нашап ппсебне плакшавајуће 
пкплнпсти кап штп је чиоеница да је пријављени клуб на утакмици пбезбедип присуствп 
прпфесипналнпг пбезбеђеоа а ппред тпга и присуствп два припадника МУП-а, кап и чиоеницу да 
два навијача кпја су утрчала на терен тпкпм прекида утакмице нису имала физички кпнтак са 
играчима и рукпвпдипцима екипа. 

 
На пснпву свега излпженпг приликпм прехпднпг утвђиваоа казне применип сам пдредбу 

чл.52 Дисцишплинкпг правилника РСС да би накпн тпга применпм пдредбе чл.53 Дисциплинскпг 
правилника РСС изрекап јединствену нпвчану казну у изнпсу пд 35.000,00 динара. 

 



Пријављенпм играчу се раније изречена мера суспензије урачунава у пвим решеоем 
изречену дисциплинску санкцију забране наступа, при чему му 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 ПРЛС ,,Север“ 

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


