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 23.04.2018. године 

 
 
Директор ЛМК РСВ, Владимир Кнежић, поступајући као првостепени дисциплински орган у 

складу са одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, у дисциплинском поступку, који је 
покренут против тренера Милорада Лајића – лиценца 17440781 и рукометног клуба „Лаки“ из Црвенке 
(Службени билтен 15 – М14), донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Тренер РК „Лаки“ из Црвенке, Милорад Лајић и 
2. РК „Лаки“ из Црвенке 

 

ОДГОВОРНИ СУ: 

јер је тренер РК „Лаки“ из Црвенке, Милорад Лајић, који је  вршио дужност главног дежурног, 

током и након утакмице 11. кола ЛМК РСВ Ж14, која је одиграна дана 15.04.2018. у Црвенки између 

екипа РК „Лаки“ из Црвенке и ЖРК „Панчево“ из Панчева, константно током трајања утакмице вређао 

судије утакмице Ивана Раца и Томислава Семана и провоцирао тренера ЖРК „Панчево“ Драгослава 

Томића, а одмах по завршетку утакмице утрчавши у терен наставио са још јачим интезитетом увреда и 

псовки према службеним лицима, називајућих их погрдним именима, а тренеру ЖРК „Панчево“ упутио 

низ увреда и претњи физичким обрачуном, до ког је умало могло да дође, 

чиме је тренер Милорад Лајић извршио дисциплински прекршај прописан одредбом члана 198. 

Дисциплинског правилника РСС, а РК „Лаки“ из Црвенке дисиплински прекршај прописан одредбом 

члана 149. став 1. Дисциплинскпг правилника РСС, а у вези са чланом 24. Пропозиција такмичења РСС, па 

се, на основу одредби чланова 37, 38, 39 и 40. Дисциплинског правилника РСС : 

 

КАЖЊАВАЈУ 

             1. Тренер Милорад Лајић – лиценца 17440781 ЗАБРАНОМ ОБАВЉАЊА СВИХ ФУНКЦИЈА У 
РУКОМЕТНОМ СПОРТУ У ТРАЈАЊУ ОД 30 (ТРИДЕСЕТ) ДАНА. У наведену дисциплинску санкцију, 
урачунава се време за које није вршио функције у рукометном спорту за време суспензије, то јест, почев 
од 16.04.2018. године, сходно члану 12 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 
              2. РК „Лаки“ из Црвенке НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000,00 (ДЕСЕТХИЉАДА) ДИНАРА, 
коју су дужни уплатити у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана правоснажности овог решења, на 
текући рачун РСВ бр. 340-1943-18. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

      Рукометни делегат-контролор, Давор Хорват, је дана 15.04.2018. године поднео дисциплинску 
пријаву против тренера играча РК „Лаки“ из Црвенке, Милорад Лајића, у којој је навео да је поменути 
током и након утакмице 11. кола ЛМК РСВ Ж14, која је одиграна дана 15.04.2018. у Црвенки између 



екипа РК „Лаки“ из Црвенке и ЖРК „Панчево“ из Панчева, константно током трајања утакмице вређао 
судије утакмице Ивана Раца и Томислава Семана и провоцирао тренера ЖРК „Панчево“ Драгослава 
Томића, а одмах по завршетку утакмице утрчавши у терен наставио са још јачим интезитетом увреда и 
/псовки према службеним лицима, називајућих их погрдним именима, а тренеру ЖРК „Панчево“ упутио 
низ увреда и претњи физичким обрачуном, до ког је умало могло да дође 
       На основу наведене пријаве, првостепени орган је покренуо дисциплински поступак сматрајући 
да су испуњени услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног играча и његовог клуба. 

У својој Изјави-одбрани тренер Милорад Лајић је навео да je по завршетку утакмице пришао 
судијама и да им је рекао да су их оштетили 16 секунди пре краја утакмице, јер нису свирали један фаул 
над играчицом Ањом Трифуновић. У даљем тексту изјаве признаје да је вређао тренера ЖРК „Панчево“ 
Драгослава Томића, али наводи и да му се извинуо. 
 Првостепени орган је током поступка, прибавио Изјаве-сведочења Вјештица Горана, рукометног 

радника из Крушчића, Томић Драгослава, рукометног тренера из Панчева, Рац Ивана и Семан Томислава, 

рукометних судија из Руског Крстура (судије предметне утакмице) и Пена Марка и Барзут Гигорија, 

рукометних судија из Црвенке (мерилац времена и записничар на предметној утакмици), па је након тако 

спроведеног доказног поступка утврдио следеће чињенично стање : 

Рукометни тренер РК „Лаки“ из Црвенке, Милорад Лајић, који је вршио дужност главног 
дежурног, током и након утакмице 11. кола ЛМК РСВ Ж14, која је одиграна дана 15.04.2018. у Црвенки 
између екипа РК „Лаки“ из Црвенке и ЖРК „Панчево“ из Панчева, константно током трајања утакмице 
вређао судије утакмице Ивана Раца и Томислава Семана и провоцирао тренера ЖРК „Панчево“ 
Драгослава Томића, а одмах по завршетку утакмице утрчавши у терен наставио са још јачим интезитетом 
увреда и псовки према службеним лицима, називајућих их погрдним именима, а тренеру ЖРК „Панчево“ 
упутио низ увреда и претњи физичким обрачуном, до ког је умало могло да дође.  

Горе наведено чињенично стање је утврђено на основу изведених доказа који су цењени сваки 
појединачно, а и у међусобном контексту. 

Посебно су оцењиване Изјаве-сведочења судија, записничара и мериоца времена из којих је 
утврђено да се пријављени критичном приликом  понашао на начин описан у диспозитиву овог решења, 
па су њихови искази прихваћени у целости као искрени и уверљиви. 

Посебно је цењен исказ рукометног тренера Драгослава Томића из којег је утврђено да је 
пријављени критичном приликом  понашао на начин описан у диспозитиву овог решења, а који исказ је 
прихваћен у целости јер је такав његов исказ потврђен и чињеницама утврђеним и изјавама осталих. 

Одбрана пријављеног је такође посебно оцењивана, али није могла бити прихваћена у целости, 
јер је у супротности са остаим исказима у оном делу, који се тиче вређања и претњи упућеним 
службеним лицима утакмице, због чега је делимично оцењена као неискрена и срачуната на избегавање 
дисциплинске одговорности, док је у другом делу прихваћена у потпуности имајући у виду признање за 
увреде и претње, које је пријављени упутио на рачун тренера ЖРК „Панчево“, Драгослава Томића.   

На основу свега утврђеног произилази да је пријављени у време, на месту и на начин ближе 
описан у изреци овог решења вређао судије утакмице Ивана Раца и Томислава Семана и провоцирао 
тренера ЖРК „Панчево“ Драгослава Томића, а одмах по завршетку утакмице утрчавши у терен наставио 
са још јачим интезитетом увреда и псовки према службеним лицима, називајућих их погрдним именима, 
а тренеру ЖРК „Панчево“ упутио низ увреда и претњи физичким обрачуном, до ког је умало могло да 
дође, због чега се у таквим радњама пријављеног играча стичу сви битни елементи дисциплинског 
прекршаја из члана 198. Дисциплинског правилника РСС, а клуба из члана 149. став 1. Дисциплинскпг 
правилника РСС, а у вези са чланом 24. Пропозиција такмичења РСС, због чега су за исте проглашени 
одговорним и кажњени.  

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције водило се рачуна о врсти и висини 
запрећене дисциплинске санкције, при чему су цењене све околности које утичу на одмеравање, при 
чему је као олакшавајућа околност узета чињеница да пријављени до сада нису кажњавани као и да се 
ради о једном од истакнутих тренера са успешном тренерском каријером, док је као отежавајућа 
околност узета чињеница да је пријављени у време и на месту описном у диспозитиву обављао функцију 
главног дежурног, односно особе која је задужена за ред и дисциплину на утакмицама, те да је тиме дао 
веома лош пример свим учесницима и повећао безбедносни ризик за учеснике, јер није савесно 
обављао дужност глвног дежурног, након чега су пријављенима одмерене дисциплинске санкције, као у 
диспозитиву овог решења, уз очекивање да су те казне одмерене сразмерно тежини извршених 
прекршаја и висини запрећене казне, те да ће се њима постићи сврха кажњавања. 



 
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 дужан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 24.000,00 

динара на текући рачун РСС. 
Укплико се жалба поднесе без остпвремене уплате прописане таксе првостепени орган ће жалбу 

одбацити као неосновану. 
 
 
 
                   ДИРЕКТОР ЛМК РСВ 
         Владимир Кнежић, с.р. 

 
 


