
 

 

Број: 6/20-21 

 

Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени 

дисциплински орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника 

РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног судије Ђорђа Вујацкова, са утакмице 

4. кола ДРЛС ''Север'', између ОРК ''Црепаја'' и РК ''Сента'', која је одиграна дана 

07.02.2021. године у Дебељачи, на основу овлашћења из члана 26 алинеја 10 

Правилника о удруживању и раду заједнице клубова ДРЛС ''Север'', дана 09.02.2021. 

године, донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Немања Обрадовић, играч РК ''Сента'', лиценца број 20140912 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ 

 

што се дана 07.02.2021. године, у Дебељачи, по завршетку утакмице 4. кола 

ДРЛС ''Север'' између ОРК ''Црепаја'' и РК ''Сента'', неспортски понашао, на тај начин 

што је са записничког стола узео лопту и ногом је испуцао у правцу трибина, 

поступивши противно правилу 16.11ц Правила рукометне игре, 

 
чиме је извршио дисциплински прекршај из члана 163 Дисциплинског 

правилника РСС,  

па се сходно одредби члана 38, члана 39 и члана 40 Дисциплинског 

правилника РСС 

КАЖЊАВА 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 8.000,00 (ОСАМХИЉАДА) ДИНАРА 

 



Сходно одредби члана 39. став 1. Дисциплинског правилника РСС, рок за 

плаћање новчане казне је 15 (петнаест) дана од дана правоснажности овог решења. 

Сходно одредби члана 40. Дисциплинског правилника РСС, ако кажњени играч 

не плати новчану казну у наведеном року, новчана казна ће се заменити за другу 

дисциплинску санкцију и то забрану наступа, тако што ће се за сваких започетих 

1.000,00 динара новчане казне изрећи забрана наступа на једној утакмици. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рукометни судија Ђорђе Вујацков је директору ДРЛС ''Север'', дана 07.02.2021. 

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

правилника РСС, из које произилази да је на утакмици 4. кола ДРЛС ''Север'', између 

ОРК ''Црепаја'' и РК ''Сента'', која је одиграна дана 07.02.2021. године у Дебељачи, 

учињен дисциплински прекршај од стране играча Немање Обрадовића, па је против 

истог донето решење о покретању дисциплинског поступка на основу одредбе члана 

68 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 

Пријављени играч је у писаној одбрани, изразио кајање, због прекршаја 

учињеног по завршетку утакмице, уз извињење ОРК ''Црепаја'', службеним лицима, 

свом клубу и органима лиге. Није имао доказних предлога. 

Током дисциплинског поступка, првостепени дисциплински орган je извео 

доказе читањем изјаве-сведочења рукометног судије Јована Ристића и изјаве-

сведочења контролора Мирка Перендије, па је утврђено следеће чињенично стање: 

Немања Обрадовић, играч РК ''Сента'', лиценца број 20140912, дана 07.02.2021. 

године, у Дебељачи, по завршетку утакмице 4. кола ДРЛС ''Север'' између ОРК 

''Црепаја'' и РК ''Сента'', неспортски се понашао, на тај начин што је са записничког 

стола узео лопту и ногом је испуцао у правцу трибина, поступивши противно 

правилу 16.11ц Правила рукометне игре. 

Посебно су цењене писане изјаве рукометних судија и контролора из којих су 

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

изјаве играча, контролора и рукометних судија међусобно сагласне и чине логичну 

целину, истим сам поклонио пуну веру. 

На основу утврђеног чињеничног стања, несумњиво проистиче да је 

пријављени играч Немања Обрадовић учинио дисциплински прекршај из члана 163 

ДП РСС. 



Одредбом члана 163 ДП РСС, прописано је да играч који се у спортском објекту 

непосредно пре утакмице, за време утакмице, или непосредно после утакмице 

неспортски и некултурно понаша, казниће се забраном наступања до 3 (три) 

утакмице или новчаном казном до 100.000,00 динара. Дакле, алтернативно су 

прописане забрана наступа или новчана казна. 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, водио сам 

рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске санкције, при чему су цењене, као 

олакшавајуће околности, ранија некажњаваност играча у току актуелне сезоне, 

изостанак штетних последица и изражено кајање, док није било посебних 

отежавајућих околности, након чега му је одмерена новчана казна, 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. 

 На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

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 ДРЛ ''Север'' 

дана 09.02.2021. године          Марко Менићанин 

                     

    


