
 

Датум: 10.12.2018 

Број: 18/18-3 

 

Директор ДРЛС ''Север'' Вера Вранеш, поступајући као првостепени дисциплински 

орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС, поводом 

дисциплинске пријаве, коју је поднео рукометни делегат Мандић Весна, са утакмице 11. кола 

ДРЛС ''Север'' за мушкарце између  РК ''Војвода Степа'' из Војводе Степе и РК ''Будућност'' из 

Алибунара, која је одиграна дана 25.11.2018. године у Српској Црњи, те на основу увида у 

записник са исте утакмице, на основу овлашћења из члана 26 алинеја 10 Правилника о 

удруживању и раду заједнице клубова ДРЛС ''Север'', дана 10.12.2018. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Мићић Драган,  шифра члана број 13525 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ 

 

1. Што је дана 25.11.2018. године, на утакмици 11. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за мушкарце, 

одиграној између РК ''Војвода Степа'' из Војводе Степе и РК ''Будућност'' из Алибунара, 

Мићић Драган ( шифра члана број: 13525),  у 46. минуту утакмице, након изречене 

казне од 2. Минута тренеру ВујовићИлији, екстремно неспортски се понашао, тако 

што се, непримерено обратио делегату речима: ''јебем вас и ваша правила, идите у 

божију матер сви''  

 

чиме је извршио дисциплински прекршај из члана 190 Дисциплинског правилника 

РСС, ,па му се, применом члана 53 став 1 ДП РСС утврђује се забрана вршења свих функција у 

рукометном спорту у трајању од 3 (три) месеца, 

 

2. Што је несавесно обављао своју дужност, на тај начин што је, у записнику са утакмице 

11.кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце, одигране 25.11.2018.године, на основу усмене 

примедбе представника РК''Будућност'' Петровић Владимира, уочена очигледна 

омашка у делу записника који се тиче кретања резултата, друго полувреме, позиција 

35:29, која не одговара правом кретању резултата током утакмице, јер је након 

резултата 33:29 унет резултат 35:30 

 

чиме је извршио дисциплински прекршај из члана 181 Дисциплинског правилника РСС, ,па 

му се, применом члана 53 став 1 ДП РСС утврђује се забрана вршења свих функција у 

рукометном спорту у трајању од 15 (петнаест) дана, 

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

Дисциплинског правилника РСС 

 

 



КАЖЊАВА 

 

ЗАПИСНИЧАР МИЋИЋ ДРАГАН ЈЕДИНСТВЕНОМ ДИСЦИПЛИНСКОМ САНКЦИЈОМ- 

ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА СВИХ ФУНКЦИЈА У РУКОМЕТНОМ СПОРТУ  У ТРАЈАЊУ ОД 3(ТРИ) 

МЕСЕЦА И 15 (ПЕТНАЕСТ) ДАНА.  

 

На основу члана 9 Дисциплинског правилника РСС, према играчу Клаћ Ристу 

 

УКИДА СЕ СУСПЕНЗИЈА 

изречена Решењем број 18/18-2 од дана 27.11.2018. године 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рукометни делегат Мандић Весна је директору ДРЛС ''Север'', дана 25.11.2018. 

године, доставио дисциплинску пријаву, у смислу одредби члана 85 Дисциплинског 

правилника РСС, и након увида  и увид у записник са предметне утакмице, а сходно усменој 

примедби Владимира Петровића из РК ''Будућност'',из које произилази да су на утакмици 11. 

кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце, која је играна у Српској Црњи, дана 25.11.2018. године, 

између РК ''Војвода Степа'' из Војводе Степе и РК ''Будућност'' из Алибунара, , те је због 

сумње да су учињена два дисциплински прекршаја из члана 190 и 181 ДП РСС од стране 

записничара Мићић Драгана, против истог донета решења о покретању дисциплинских 

поступка ( 18/18  од 27.11.2018. и 19/18 од 03.12.2018.) на основу одредбе члана 68 став 1 

Дисциплинског правилника РСС. 

 Из разлога целисходности и економичности дисциплински поступци су спојени ради 

вођења јединственог поступка и доношења једне одлуке под бројем 18/18-3. 

Пријављени записничар Мићић Драган,  у својој писаној одбрани, је навео да је био 

револтиран одлуком делегата да казни домаћег тренера, због чега је опсовао наглас, 

изражавајући негодовање због таквих правила, која њему до тада ниси била позната. 

Истакао је и то да тиме није желео да увреди делегата. Када је у питању грешка учињена 

прилоком вођења записника, пријављени је навео да је грешка случајна и да је настала у 

тренутку пада концентрације. Није имао доказних предлога. 

Током дисциплинског поступка, првостепени дисциплински орган, прочитао  је 

наведену дисциплинску пријаву, прочитао изјаву-сведочење рукометних судија Теслић 

Нермање и Јоргић Бојана, као и изјаву-одбрану учиниоца прекршаја, те извршио увид у 

записник са предметне утакмице, па је утврђено следеће чињенично стање: 

1. дана 25.11.2018. године, на утакмици 11. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за мушкарце, 

одиграној између РК ''Војвода Степа'' из Војводе Степе и РК ''Будућност'' из Алибунара, 

Мићић Драган ( шифра члана број: 13525),  у 46. минуту утакмице, након изречене казне од 

2. минута тренеру Вујовић Илији, екстремно неспортски се понашао, тако што се, 

непримерено обратио делегату речима: ''јебем вас и ваша правила, идите у божију матер 

сви'' , 

2. што је несавесно обављао своју дужност, на тај начин што је, у записнику са 

утакмице 11.кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце, одигране 25.11.2018.године, на основу усмене 

примедбе представника РК''Будућност'' Петровић Владимира, уочена очигледна омашка у 

делу записника који се тиче кретања резултата, друго полувреме, позиција 35:29, која не 

одговара правом кретању резултата током утакмице, јер је након резултата 33:29 унет 



резултат 35:30 

 

Посебно су цењене писане изјаве рукометних судија и делегата, из којих су утврђене 

чињенице везане за време, место и начин извршења прекршаја, а како су изјаве делегата и 

рукометних судија међусобно сагласне и чине логичну целину, истим сам поклонио пуну 

веру. 

Из одбране пријављеног непроистичу околности које би искључиле противправност 

радње пријављеног. 

На основу свега утврђеног пријављени записничар Мићић Драган је несумњиво 

учинио два прекршаја, дисциплински прекршај из члана 190 и дисциплински прекршај из 

члана 181  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 сам у односу на записничара Мићић Драгана као отежавајућу околност 

ценио чињеницу да је учинио два прекршаја у стицају, након чега су пријављеном за сваки 

од извршених прекршаја предходно утврђене дисциплинске санкције, па је применом члана 

53 став 2 тачка 2 ДП РСС пријављеном изречена јединствена дисциплинска санкција забрана 

вршења свих функција у рукометном спорту у трајању од 3 (три ) месеца и 15 (петнаест) дана, 

као у диспозитиву овог решења, уз очекивање да је казна одмерена сразмерно тежини 

извршених прекршаја, висини запрећене казне, те да ће се тако постићи сврха кажњавања у 

односу на пријављеног, те да ће овако одмерена санкција имати превентивни утицај и на 

остала лица која на утакмицама обављају поверене им одговорне функције. 

 

На основу члана 9 Дисциплинског правилника РСС, према записничару Мићић 

Драгану укида се суспензија изречена Решењем број 18/18-2 од дана 27.11.2018. године. 

 

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. 

 

 

У Новом Саду,                                                                               Директор лиге ДРЛС ''Север'' 

дана 10.12.2018. године              Вера Вранеш 

                     

      

Доставити: 

1.Мићић Драгану ( преко клуба) 

 


