
 

 
 

 

Број: 10/17-18 

 

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

дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника 

РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног судије Тамаре Савковић, а у вези са 

догађајем на утакмици 19. кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце, која је одиграна дана 

31.03.2018. године у Ади, између екипа РК ''Потисје Плетекс'' из Аде и РК ''ПИК 

Пригревица'' из Пригревице, на основу овлашћења из члана 26 алинеја 10 Правилника 

о удруживању и раду заједнице клубова ДРЛС ''Север'', дана 23.04.2018. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

1. Александар Јовановић, играч РК ''Потисје Плетекс'', лиценца број 17210712 

и 

2.   Рукометни клуб ''Потисје Плетекс'' из Аде 

 

ОДГОВОРНИ СУ 

 

што је дана 31.03.2018. године, у 59. минуту утакмице 19. кола ДРЛС ''Север'' за 

мушкарце, између екипа РК ''Потисје Плетекс'' из Аде и РК ''ПИК Пригревица'', играч 

Александар Јовановић вређао судије, након чега су му судије изрекле дисквалификацију 

са писаним извештајем, у складу са Правилима рукометне  игре 8.10а., 

чиме су извршили:  

1. играч Александар Јовановић, дисциплински прекршај из члана 166. 

Дисциплинског правилника РСС,  

2. РК ''Потисје Плетекс'' из Аде, дисциплински прекршај из члана 139. став 1. 

тачка 45. Дисциплинског правилника РСС, 

па се играчу Александру Јовановићу на основу члана 53. Дисциплинског 

правилника РСС 

у т в р ђ у ј е 

 

дисциплинска санкција забрана наступа на 1 (једној) првенственој утакмици у 

такмичењима у оквиру РСС и РСВ, 

 

а РК ''Потисје Плетекс'' из Аде се на основу одредби члана 37., члана 38., 

члана 39. и члана 40. Дисциплинског правилника РСС 

 



КАЖЊАВА 

 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ у износу од 8.000,00 (ОСАМХИЉАДА) 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 клуб наведену новчану казну не уплати у остављеном року, иста ће 

се заменити за дисциплинску санкцију одузимања бодова, сходно члану 40. став 2. 

тачка 2. ДП РСС, тако што ће се за сваких започетих 10.000,00 динара новчане казне, 

изрећи одузимање једног бода. 

 

 

II 

 

1. Александар Јовановић, играч РК ''Потисје Плетекс'', лиценца број 17210712 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ 

 

што је дана 31.03.2018. године, непосредно после утакмице 19. кола ДРЛС 

''Север'' за мушкарце, између екипа РК ''Потисје Плетекс'' из Аде и РК ''ПИК 

Пригревица'', сишао са трибина, ушао на терен и ударио у главу рукометног судију 

Тамару Савковић, 

чиме је извршио дисциплински прекршај из члана 165. став 1. Дисциплинског 

правилника РСС,  

па му се на основу члана 53. Дисциплинског правилника РСС    

              

у т в р ђ у ј е 

 

дисциплинска санкција забрана наступа на 9 (девет) првенствених утакмица у 

такмичењима у оквиру РСС и РСВ и новчана казна у износу од 20.000,00 

(двадесетхиљада) динара 

 

те се сходно одредби члана 37., члана 38., члана 39., члана 40., члана 42., члана 43. 

и члана 53. Дисциплинског правилника РСС 

 

КАЖЊАВА  

 

ЈЕДИНСТВЕНОМ ДИСЦИПЛИНСКОМ САНКЦИЈОМ ЗАБРАНОМ НАСТУПА НА 10 

(ДЕСЕТ) ПРВЕНСТВЕНИХ УТАКМИЦА У ТАКМИЧЕЊИМА У ОКВИРУ РСС И РСВ  и 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 20.000,00 (ДВАДЕСЕТХИЉАДА) ДИНАРА 

 

Новчану казну је дужан уплатити у року од 60 (шездесет) дана, рачунајући од 

дана правоснажности овог решења, на текући рачун РСВ број 340-1943-18. 

 



Ако кажњено лице не плати новчану казну у остављеном року, иста ће се 

заменити за дисциплинску санкцију забране наступа, сходно члану 40. став 2. тачка 1. 

ДП РСС, тако што ће се за сваких започетих 10.000,00 динара новчане казне, изрећи 

забрана наступа на једној утакмици. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рукометни судија Тамара Савковић је директору ДРЛС ''Север'', дана 31.03.2018. 

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

правилника РСС, из које произилази да су на утакмици 19. кола ДРЛС ''Север'' за 

мушкарце, која је одиграна дана 31.03.2018. године у Ади, између екипа РК ''Потисје 

Плетекс'' из Аде и РК ''ПИК Пригревица'' из Пригревице, учињени дисциплински 

прекршаји од стране играча Александра Јовановића и РК ''Потисје Плетекс'' из Аде. 

Директор ДРЛС ''Север'' је на основу одредбе члана 68. став 1. Дисциплинског 

правилника РСС, по службеној дужности, након сазнања о извршеним прекршајима, а 

из наведене дисциплинске пријаве, као првостепени дисциплински орган, прочитао 

наведену изјаву-пријаву, изјаву-сведочење рукометног судије Маријане Савковић, 

изјаву-сведочење делегата Стевице Јевремова, изјаву-одбрану учиниоца прекршаја, 

који је био предмет расправљања и одлучивања, те извршио увид у видео-запис, а све 

за радње описане у наведеној дисциплинској пријави. 

Пријављени Александар Јовановић, у својој писаној одбрани, навео је да се 

следећи пут пошаљу судије, које су бар једну утакмицу гледале на телевизији, да се због 

судија дешавају овакве ситуације и долази до тога да се играчи међусобно свађају и бес 

исказују на противнику, да човек лако изгуби главу и не може да се контролише. Није 

имао доказних предлога. 

У односу на РК ''Потисје Плетекс'' из Аде, обзиром на то да се ради о 

дисциплинском прекршају из члана 139. Дисциплинског правилника РСС, спровео сам 

скраћени дисциплински поступак у смислу члана 134. ДП РСС, те сходно томе ово 

решење, у односу на њих, донео без одржавања расправе и без претходног саслушања 

пријављених, јер прикупљени докази у довољној мери указују на постојање наведеног 

дисциплинског прекршаја. 

У односу на Александра Јовановића, поред чињенице да је прибављена писана 

одбрана пријављеног, у смислу члана 91. ДП РСС, прикупљени су и други докази, при 

чему су прибављене писане изјаве рукометних судија и делегата, те извршен увид у 

видео-запис са предметне утакмице, 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: 

Александар Јовановић, играч РК ''Потисје Плетекс'', лиценца број 17210712, је 

дана 31.03.2018. године, у 59. минуту утакмице 19. кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце, 

између екипа РК ''Потисје Плетекс'' из Аде и РК ''ПИК Пригревица'', вређао је судије, 

након чега су му судије изрекле дисквалификацију са писаним извештајем, у складу са 

Правилима рукометне  игре 8.10а., и 

 



Александар Јовановић, играч РК ''Потисје Плетекс'', лиценца број 17210712 је 

дана 31.03.2018. године, непосредно после утакмице 19. кола ДРЛС ''Север'' за 

мушкарце, између екипа РК ''Потисје Плетекс'' из Аде и РК ''ПИК Пригревица'', сишао је 

са трибина, ушао на терен и ударио у главу рукометног судију Тамару Савковић. 

Посебно су цењене писане изјаве рукометних судија и делегата, као и видео-

запис предметне утакмице, 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, те су поткрепљене видео-записом, истим сам поклонио 

пуну веру, прихватајући видео-запис као аутентичан. 

Сходно одредби члана 72. и члана 76. ДП РСС, пријављеном је омогућено да се 

брани у поступку, исти је доставио писану изјаву, али се у писаној изјави није изјаснио о 

бићу дисциплинских прекршаја, који су му стављени на терет. 

На основу свега утврђеног пријављени Александар Јовановић је несумњиво 

учинио прекршај из члана 166. и члана 165. став 1. ДП РСС, а РК ''Потисје Плетекс'' из 

Аде, прекршај из члана 139. став 1. тачка 45. ДП РСС. 

Чланом 165. став 1. Дисциплинског правилника РСС, прописано је да ће се играч 

који физички нападне судију или друго службено лице непосредно пре утакмице, за 

време утакмице, или непосредно после утакмице на игралишту,  или ван игралишта, 

казнити забраном наступања најмање 3 (три) утакмице и новчаном казном до 

150.000,00 динара. 

Чланом 166. Дисциплинског правилника РСС, прописано је да ће се играч који 

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

судије, или друга службена лица на игралишту, или ван игралишта, казнити забраном 

наступања до 6 (шест) утакмица, или  новчаном казном до 150.000,00 динара.  

Чланом 139. став 1. тачка 45. Дисциплинског правилника РСС, прописано је да ће 

се због дисквалификације играча, тренера, рукометног или медицинског  радника на 

основу тачке 8.6 и 8.10 Правила игре, клубу из првог степена такмичења изрећи 

новчана казна од 30.000,00 динара, клубу из другог степена такмичења од 15.000,00 

динара, клубу из трећег степена такмичења од 8.000,00 динара,  клубу из четвртог 

степена такмичења од 2.000,00 динара и клубу из петог  степена такмичења од 1.000,00 

динара. 

У односу на пријављеног Александра Јовановића, приликом утврђивања врсте и 

висине дисциплинске санкције, за сваки од наведених дисциплинских прекршаја,  

односно за прекршаје из одељака I и II изреке решења, водио сам рачуна о врсти и 

висини запрећене дисциплинске санкције, при чему су цењене, као олакшавајуће 

околности, да до сада није кажњаван, при чему су као отежавајуће околности цењене 

чињенице да је прекршаје учинио у стицају, да је у конкретном случају нарушио 

физички интегритет особе женског пола, задавши јој ударац у пределу главе и то са 

леђа, након чега му је изречена јединствена дисциплинска санкција, 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 РК ''Потисје Плетекс'' из Аде, када је у питању прекршај из одељка I 

изреке решења, водио сам рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске санкције, 

при чему су цењене, као олакшавајуће околности, да до сада клуб није кажњаван, док 

није било отежавајућих околности, након чега је клубу изречена дисциплинска 

санкција, као у диспозитиву овог решења. 

У наведену јединствену дисциплинску санкцију, која је изречена Александру 

Јовановићу, урачунава се време за које није наступао за време суспензије, то јест, почев 

од 01.04.2018. године, када је донето Решење о суспензији Александра Јовановића, 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 23.04.2018. године              Марко Менићанин 

                     

      

 

 

 


