
 
 
Број: 06/17-18 

 

Директор ДРЛС ''Север'', Марко Менићанин, поступајући као првостепени 
дисциплински орган, у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника 
РСС, поводом дисциплинске пријаве делегатa-контролора Милана Репије, са 
утакмице 16. кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце, која је одиграна дана 11.03.2018. 
године у Панчеву, између екипа ОРК ''Панчево'' из Панчева и РК ''Нова Пазова 1957'' 
из Нове Пазове, на основу овлашћења из члана 26 алинеја 10 Правилника о 
удруживању и раду заједнице клубова ДРЛС ''Север'', дана 26.03.2018. године, донео 
је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Милан Иванић (РК ''Нова Пазова 1957''), лиценца број 17210571 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 
што се: 
 
дана 11.03.2018. године, непосредно после утакмице 16. кола ДРЛС ''Север'' за 

мушкарце, између екипа ОРК ''Панчево'' из Панчева и РК ''Нова Пазова 1957'' из Нове 
Пазове, неспортски и некултурно понашао, тако што је пришао рукометним судијама 
Милошу Ћосићу и Велимиру Грози, обративши им се увредљивим и претећим 
речима, након чега је вређао делегата-контролора Милана Репију, 

чиме је извршио дисциплински прекршај из члана 190 Дисциплинског 
правилника РСС, 
 

па се сходно одредби члана 42, члана 43 и члана 44 Дисциплинског 
правилника РСС 
 

КАЖЊАВА: 
 

ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА СВИХ ФУНКЦИЈА У РУКОМЕТНОМ СПОРТУ У ТРАЈАЊУ 
ОД 30 (TРИДЕСЕТ) ДАНА 

 
У наведену дисциплинску санкцију, урачунава се време за које није вршио 

функције у рукометном спорту за време суспензије, то јест, почев од 12.03.2018. 
године, сходно члану 12 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 

 
 

 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Делегат-контролор Милан Репија је директору ДРЛС ''Север'', дана 11.03.2018. 

године, доставио дисциплинску пријаву у смислу одредби члана 85 Дисциплинског 
правилника РСС, а из које произилази да је на утакмици 16. кола ДРЛС ''Север'' за 
мушкарце, која је одиграна дана 11.03.2018. године у Панчеву, између екипа ОРК 
''Панчево'' из Панчева и РК ''Нова Пазова 1957'' из Нове Пазове, учињен 
дисциплински прекршај од стране Милана Иванића из РК ''Нова Пазова 1957''. 

Директор ДРЛС ''Север'' је на основу одредбе члана 68 став 1 Дисциплинског 
правилника РСС, по службеној дужности, након сазнања о извршеном прекршају, а из 
наведене дисциплинске пријаве делегата-контролора Милана Репије, као 
првостепени дисциплински орган, извршио увид у наведену изјаву-пријаву, изјаву-
сведочење рукометних судија Милоша Ћосића и Велимира Грозе, а све за радње 
описане у наведеној дисциплинској пријави. 

Пријављени Милан Иванић је, у писаној одбрани, у битном, навео да су на 
интервенцију контролора Репије судије дале два минута играчу са бројем 18 из 
гостујуће екипе и хтеле да наставе утакмицу, да је са записничког стола стигло 
упозорење да је то треће искључење, па су на инсистирање контролора судије дале 
два минута, да је Марко Петковић пришао столу и саопштио да је то тек друго 
искључење, а после убеђивања са службеним лицима добио је два минута, да су после 
десетак минута судије поништиле црвени картон играчу са бројем 18, али да нису 
поништиле два минута Марку Петковићу, које је добио због протеста и грешке 
контролора Репије, да су због тога играли са два играча мање, након чега се 
променио цео ток утакмице, да је по завршетку утакмице пришао контролору Репији 
и рекао му да треба да га је стид седе косе, да му је на то одговорио ко је он и шта он 
зна о правилима игре, да му је на то рекао да сви иду у Божију матер и отишао од 
њега, да је хтео да приђе судијама, али да то није урадио, јер је тренер домаће екипе 
псовао и вређао судије, а приликом поздрава гурао им је руку уназад и ударио их у 
стомак, да је том приликом повредио прст судији Ћосићу, да је питао судије да ли ће 
тренеру да пишу пријаву, али да су они ћутали, да све што је рекао судијама и 
делегату су поновљене речи тренера домаће екипе, осим што није поновио завртање 
руку на центру терена, да се извињава часним и поштеним радницима РСС и РСВ, 
због изјаве, која је била непримерена председнику клуба. 

У односу на Милана Иванића, прикупљени су други докази, при чему су 
прибављене изјаве рукометних судија и делегата-контролора, па је такође без 
одржавања расправе, оцењујући у смислу члана 92 став 3 ДП РСС, да иста није 
неопходна ради разјашњења стања, утврђено следеће чињенично стање: 

Милан Иванић се дана 11.03.2018. године, непосредно после утакмице 16. кола 
ДРЛС ''Север'' за мушкарце, између екипа ОРК ''Панчево'' из Панчева и РК ''Нова 
Пазова 1957'' из Нове Пазове, неспортски и некултурно понашао, тако што је пришао 
рукометним судијама Милошу Ћосићу и Велимиру Грози, обративши им се 
увредљивим и претећим речима, након чега је вређао делегата-контролора Милана 
Репију. 

 
 



Посебно су цењене писане изјаве рукометних судија и делегата-контролора, 
из којих су утврђене чињенице везане за време, место и начин извршења прекршаја, 
па су изјаве делегата-контролора и рукометних судија међусобно сагласне и чине 
логичну целину. 

На основу свега утврђеног пријављени Милан Иванић је, несумњиво, учинио 
прекршај из члана 190 ДП РСС, за који прекршај је алтернативно прописана забрана 
вршења свих функција у рукометном спорту до једне године или новчана казна до 
150.000,00 динара, јер из одбране пријављеног не проистичу околности, које 
искључују противправност радње пријављеног. 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, водио сам 
рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске санкције, при чему су цењене, као 
олакшавајуће околности, да пријављени Милан Иванић до сада није кажњаван, док 
није било посебних отежавајућих околности, након чега је пријављеном одмерена 
дисциплинска санкција, 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. 

У наведену дисциплинску санкцију, која је изречена Милану Иванићу, 
урачунава се време за које није вршио функцију за време суспензије, то јест, почев од 
12.03.2018. године, када је донето Решење о суспензији Милана Иванића, а сходно 
члану 12 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 

 
 
 

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 26.03.2018. године       Марко Менићанин 
                     

   

 

 

 

 


