
 

 

 

Датум: 21.05.2019. 
Број: 25/18-2 
 
Директор ДРЛС ''Север'', Вера Вранеш, поступајући као првостепени дисциплински орган у складу са 
одредбом чл.75 став 2. Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из одредбе чл.26 
став 1. алинеја 10. Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова ДРЛС ''Север'', по службеној 
дужности  у скалду са одредбом члана 86.став1 Дисциплинског правилника, а у вези са догађајем на 
утакмици 22. кола ДРЛ ''Север'' за мушкарце, која је одиграна дана 04.05.2019.године у Сомбору 
између екипа МРК ''Сомборелектро''  и РК ''Војвода Степа'', дана 21.05.2019. године, донео је: 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1.ТРЕНЕР ВУЈОВИЋ ИЛИЈА ( РК ''ВОЈВОДА СТЕПА''), ЛИЦЕНЦА БРОЈ:18191181 

 
       2.РУКОМЕТНИ КЛУБ ''Војвода Степа'' из  Војводе Степе, ЛИЦЕНЦА БРОЈ: 181911 
 

ОДГОВОРНИ СУ  
 

Што је дана 04.05.2019. године, на утакмици 22. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за мушкарце, 
одиграној између МРК ''Сомборелектро''и РК''Војвода Степа'', тренер Вујовић Илија (лиценца 
број: 18191181), поступајући као одговорно лице РК ''Војвода Степа'' на предметној 
утакмици, пре почетка утакмице покушао да доведе у заблуду рукометног делегата и 
противничку екипу, на тај начин што је у образац 5 – састав екипе уврстио као играча Клаћ 
Милорада, под бројем дреса 15, (лиценца број: 18191112) да би делегат накнадном 
провером-идентификацијом, пре почетка утакмице,  утврдио да НН лице које је било у дресу 
број 15 није играч Клаћ Милорад (лиценца број 18191112) на који начин су у наведену 
исправу-образац 5-састав екипе унети неистинити подаци, тако што је наведено НН лице  
покушало да наступи под лажним именом, након чега је наведено НН лице удаљено са 
терена, а у обрасцу 5-састав екипе је избрисан играч Клаћ Милорад са дресом број 15, 
(лиценца број:18191112) тако да наведено НН лице није наступило на предметној утакмици,  

 
 чиме су извршили: тренер Вујовић Илија дисциплински прекршај из члана 167.став 2. 
у вези став 1. Дисциплинског правилника РСС, у покушају, а РК ''Војвода Степа'' дисциплински 
прекршај из члана 148. став 1. Дисциплинског правилника РСС.  
 

па се сходно одредби члана 37, члана 38, члана 39, члана 40, члана 42 и члана 43 
Дисциплинског правилника РСС 

 
КАЖЊАВАЈУ 

 
1. Tренер Вујовић Илија, лиценца број 18191181 ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА СВИХ 

ФУНКЦИЈА У РУКОМЕТУ НА  3 (ТРИ) МЕСЕЦА, 
 
2. Рукометни клуб ''Војвода Степа'' из Војводе Степе, НОВЧАНОМ КАЗНОМ у износу 

од 20.000,00 (ДВАДЕСЕТХИЉАДА) ДИНАРА, коју су дужни уплатити у року од 15 (петнаест) 
дана, рачунајући од дана правоснажности овог решења, на текући рачун РСВ број:  



 340-1943-18. 
У случају да се наведена новчана казна не уплати у остављеном року, иста ће се 

заменити за другу дисциплинску санкцију, за дисциплинску санкцију одузимања бодова, 
тако што ће се за сваких започетих 10.000,00 динара новчане казне, изрећи одузимање по 
једног бода. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Дана 04.05.2019. године, рукометни делегат Ивић Игор, доставио је извештај са 

предметне утакмице у коме се наводи да је тренер РК''Војводе Степа'' Вуjовић Илија 
(лиценца број: 18191181), поступајући као одговорно лице свог клуба на предметној 
утакмици, у обрасцу 5 - састав екипе уврстио играча Клаћ Милорада под дресом број 15 
(лиценца број:18191112).Међутим, пре почетка сусрета, док је трајало загревање играча, 
делегат је приметио да играч-лице са бројем дреса 15 - РК''Војвода Степа'' не одговара лику 
играча који је уписан у записник утакмице. Након позива одговорног лица РК ''Војвода 
Степа'', а који је на тој утакмици био тренер Вуjовић Илија (лиценца број: 18191181), и лица 
са дресом бр. 15 утврђено је да то лице није играч Клаћ Милорад (лиценца број:18191112) 
који је унет у записник са утакмице нити да се евентуално ради о другом лицу које је 
лиценцирано за РК ''Војвода Степа'', те да стога то лице нема право наступа на утакмици, 
тако да је то лице удаљено са терена, а име играча Клаћ Милорада (лиценца број:18191112) 
избрисано из записника утакмице, на који начин је наведени тренер, који је на предметној 
утакмици био одговорно лице клуба, у наведену исправу-образац 5 унео неистинит садржај, 
па сам сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног 
тренера и његовог клуба, покренула дисциплински поступак, те сам донела решење о 
покретању дисциплинског поступка, у смислу члана 89 став 1 Дисциплинског правилника 
РСС. 
 Пријављени тренер Вујовић Илија,  у својој писаној одбрани је навео следеће: 

'' Дана 4. маја 2019.године на првенственој утакмици 22.кола ДРЛС ''Север'' која је 
одиграна у Сомбору између МРК''Сомборелектро'' из Сомбора и РК''Војвда Степа'' из Војводе 
Степе обављао сам функцију тренера. 

У првом делу првенства после утакмице одигране у Војводи Степа између РК''Војвода 
Степа'' из Војводе Степе и МРК''Сомборелектро'' из Сомбора, Милан Мискин из Сомбора 
покушао је да инсценира напад на њега тако што је театрално падао и све нас вређао и 
претио нам реваншом на овој утакмици. 

У таквој атмосвери дошли смо у Сомбор са шест играча и један играч Клаћ Милорад је 
каснио на утакмицу (поправљао кола у Новом Саду). 

Истина је да се наш возач загревао пре утакмице са екипом у дресу Клаћ Милорада ( 
други дрес нисмо имали) када је делегат утакмице ушао у халу 10-15 минута пре почетка, 
исти је кренуо да се повуче са терена,  а делегат га је упозорио да напусти терен. 

Напомињемо да нисмо ни мислили да наступимо са играчем који није лиценциран. 
Утакмицу смо одиграли са шест играча, без иједног искључења. Резултат познат.'' 
 

Сходно члану 90 Дисциплинског правилника РСС, РК ''Војвода Степа'' је у решењу о 
покретању дисциплинског поступка од дана 10.05.2019. године поучен о праву да у року од 8 
(осам) дана од дана пријема решења може да достави писану одбрану, али у остављеном 
року наведени клуб није доставио писану одбрану. 

 
Током дисциплинског поступка, првостепени дисциплински орган, прочитао  је 



наведену дисциплинску пријаву и изјаву-одбрану тренера Вујовић Илије, па је утврђено 
следеће чињенично стање: 

 
дана 04.05.2019. године, на утакмици 22. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за мушкарце, одиграној 

између МРК ''Сомборелектро''и РК''Војвода Степа'', тренер Вујовић Илија (лиценца број: 
18191181) је, поступајући као одговорно лице РК ''Војвода Степа'' на предметној утакмици, 
пре почетка утакмице покушао да доведе у заблуду рукометног делегата и противничку 
екипу, на тај начин што је у образац 5 – састав екипе уврстио као играча Клаћ Милорада, под 
бројем дреса 15, (лиценца број: 18191112) да би делегат накнадном провером-
идентификацијом, пре почетка утакмице,  утврдио да НН лице које је било у дресу број 15 
није играч Клаћ Милорад (лиценца број 18191112) на који начин су у наведену исправу-
образац 5-састав екипе унети неистинити подаци, тако што је наведено НН лице  покушало 
да наступи под лажним именом, након чега је наведено НН лице удаљено са терена, а у 
обрасцу 5-састав екипе је избрисан играч Клаћ Милорад са дресом број 15, (лиценца 
број:18191112) тако да наведено НН лице није наступило на предметној утакмици. 

 
Из одбране пријављеног непроистичу околности које би искључиле противправност 

радње пријављеног. 
На основу свега утврђеног пријављени тренер Вујовић Илија је несумњиво учинио 

дисциплински прекршај из члана 167. став 2. з вези става 1.  ДП РСС у покушају, а РК ''Војвода 
Степа'' из Војводе Степе дисциплински прекршај из члана 148 став 1 ДП РСС. 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, за сваки од наведених 
дисциплинских прекршаја, водио сам рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске 
санкције, при чему су цењене, као олакшавајућа околност, у односу на Вујовић Илију да до 
сада није кажњаван, док сам у односу на клуб као отежавајућу околност ценио да је клуб ове 
сезоне већ кажњаван, након чега су им одмерене дисциплинске санкције, као у диспозитиву 
овог решења, уз очекивање да је казна одмерена сразмерно тежини извршеног прекршаја, 
висини запрећене казне, те да ће се тако постићи сврха кажњавања. 

Протеком рока на жалбу, а то је 8 дана од дана доствљања, ово решење ступа на 
правну снагу. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог 
првостепеног органа у року од 8 дана рачунајући од дана достављања. 

Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 
24.000,00 динара на текући рачун РСС. 

Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени 
орган ће жалбу одбацити као неосновану. 

 
 

ДИРЕКТОР 

ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ''СЕВЕР'' 
Вера Вранеш 

 
Доставити:        
 

1. Вујовић Илија (преко клуба) 
2. РК ''Војвода Степа''    

 


