
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20-019/2 

10.02.2020. године 
 

Такмичарска комисија РСВ, поступајући као првостепени такмичарски орган је у складу са чланом 
75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, а поводом дисциплинског поступка који је покренут против 
рукометног тренра ЖРК „Панчево“ Светлане Ничевски, лиценца број: 19520582, због дисциплинских 
прекршаја из чланoва 198. , члана 195. став 2. и члана 197. став 1.  Дисциплинског правилника РСС, те 
против ЖРК „Панчево“ из Панчева, због дисциплинских прекршаја из члана 139. став 1. тачка 45. и члана 
142. Дисциплинског правилника РСС, а у вези са догађајем на утакмици ЛМК РСВ Ж16 СЛ, која је одиграна 
у Сремској Митровици у недељу 2. фебруара 2020. године са почетком у 13:30 часова између екипа ЖРК 
„Панчево“ из Панчева и ЖОРК „Кикинда“ из Кикинде, у складу са одредбама члана 7. став 1. 
Дисциплинског правилника РСС, донео је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Према:  
 
Рукометног тренера ЖРК „Панчево“ Светлане Ничевски, лиценца број: 19520582, на основу 

одредби члана 8. тачка 1. и тачка 2. Дисциплинског правилника РСС  
 

ИЗРИЧЕ СЕ СУСПЕНЗИЈА 
 

 која јој по овом решењу може трајати до доношења коначног решења о дисциплинским 
прекршајима који су предмет овог дисциплинског поступка, а најдуже 30 (тридесет) дана. 
 
 За време трајања суспензије суспендована не може да наступа у такмичењу. 
 
 Жалба на ово решење не задржава његово извршење. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Рукометни судија Тадеј Добријевић је дана 02.02.2020. године поднео дисциплинску пријаву 
против рукометног тренера ЖРК „Панчево“ Светлане Ничевски, лиценца број: 19520582 са образложењем 
да се пријављена увредљиво и претећи понашала према њему у 33. минуту утакмице ЛМК РСВ Ж16 СЛ, 
која је одиграна у Сремској Митровици у недељу 2. фебруара 2020. године са почетком у 13:30 часова 
између екипа ЖРК „Панчево“ из Панчева и ЖОРК „Кикинда“ из Кикинде. 
 Наводе из дисциплинскe пријавe, потврдио је у својој изјави-сведочењу судија Владимир Тасић, 
као и делегат Вања Стојановић, који су изјавили да се пријављени рукометни тренер заиста судију 
добријевћу обратио речима: „Дебилу, сад ћеш га судити маму, а ја ћу се побринути да више никад не 
судиш“, због чега му је судија Добријевић изрекао дисквалификацију уз подношење дисциплинске 
пријаве, због екстремног неспортског понашања, у складу са правилом 8.10а Правила рукометне игре. 
 
Пријављени рукометни тренер је одбиојао сарадњу са делегатом и из тог разлога од исте није захтевано 
да изјаву-одбрану да на лицу места. 
 



Рукометни делегат Вања Стојановић је дана 02.02.2020. године у Извештају делегата турнира 
навела да je рукометни тренер ЖРК „Панчево“ Светлана Ничевски, лиценца број: 19520582 на горе 
наведеној утакмици, након добијања дисквалификације са писаним извештајем, одбила да настави 
одигравање утакмице, прии чему је наговорила играчице и другог рукометног тренера свог клуба да 
напусте терен и оду у свлачионицу, како би онемогућили регуларно настављање поменуте утакмице, што 
су играчице њеног тима и послушале те су напустиле терен, што је коначно изазвало трајни прекид 
предметне утакмице. 

Пријављени рукометни тренер је одбиојао сарадњу са делегатом и из тог разлога од исте није 
захтевано да изјаву-одбрану да на лицу места. 

 
Због свега горе наведеног донето је решење о покретању дисциплинског поступка бр. 19-019/2 

дана 10.02.2020. године против рукометног тренера ЖРК „Панчево“ Светлане Ничевски, лиценца број: 
19520582 због основане сумње да је извршила дисциплинске прекршаје из чланoва 198. , члана 195. став 
2. и члана 197. став 1.  Дисциплинског правилника РСС, те против ЖРК „Панчево“ из Панчева, због 
дисциплинских прекршаја из члана 139. став 1. тачка 45. и члана 142. Дисциплинског правилника РСС. 

Основана сумња да су пријављени извршили горе наведене дисциплинске прекршаје произилази 
из навода дисциплинске пријаве поднете од стране судије Тадеја Добријевића, а који су потврђени и у 
изјавиама-сведочењима рукометног судије Владимир Тасића, као и рукометног делегата Вање 
Стојановић, који су изјавили да се пријављени рукометни тренер заиста судију добријевћу обратио 
речима: „Дебилу, сад ћеш га судити маму, а ја ћу се побринути да више никад не судиш“, због чега му је 
судија Добријевић изрекао дисквалификацију уз подношење дисциплинске пријаве, због екстремног 
неспортског понашања, у складу са правилом 8.10а Правила рукометне игре. 

 
Првостепени орган сматра да је оправдано да се пријављеној изрекне суспензија, с обзиром на 

начин извршења предметних дисциплинских прекршаја, јер је пријављена показала упорност одбијајући 
сугерисање делегата да се њена екипа врати на терен и заврши утакмицу на регуларан начин, а што све 
представља основ за изрицање суспензије према члану 8. тачка 3. Дисциплинског правилника РСС. 

Дужина трајања суспензије је одређена у складу са одредбом члана 9. став 1. Дисциплинског 
правилника РСС.  

Да суспендована не може за време суспензије да наступа у такмичењу је одлучено на основу 
одредбе члана 6. став 2. Дисциплинског правилника РСС. 

Да жалба на ово решење не одлаже његово извршење је одлучено на основу члана 11. став 3. 
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 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 истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће жалбу 

одбацити као неосновану. 
 
 
 
 

Такмичарска комисија РСВ  
 
 

 
 
 
Доставити:  

1.Пријављеном рукометном тренеру (преко клуба) 
2.Надлежном органу за такмичење 


