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Комисија за такмичење РСВ, поступајући као првостепени дисциплински орган у складу са 

одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, у дисциплинскoм пoступку кoји је пo 
службенoј дужнoсти пoкренут прoтив рукoметних судија, a на основу навода из извештаја делегата-
контролора Милиновић Милана, у вези са догађајем на турниру ЛМК РСВ М14 Прва лига Група Б, 
одиграном у Зрењанину, 08.05.2021. године, донела је следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Стеванић Јована, рукометни судија из Каћа, лиценца број: 20061022 

и 
2. Чолић Сања, рукометни судија из Каћа, лиценца број: 20061023 

 

 

ОДГОВОРНЕ СУ: 

јер неоправдано нису дошле на турнир ЛМК РСВ М14 Прва лига Група Б, одигран у 
Зрењанину, 08.05.2021. године, где су одређене да суде, 

чиме би   рукометне судије Стеванић Јована, лиценца број: 20061022 и Чолић Сања, лиценца 
број: 20061023 извршиле дисциплински прекршај прописан одредбом члана 176. став 1. 
Дисциплинског правилника РСС, па се  

 

 

КАЖЊАВАЈУ: 

 

1. Рукометни судија Јована Стеванић из Каћа, лиценца број: 20061022, забраном вршења 
функције рукометног судије у трајању од 30 дана, при чему јој се изречена мера суспензије која је на 
снази од 13.05.2021. године, урачунава у изречену меру забране вршења функције, па јој се иста 
укида у складу са одредбом чл. 9 став 3. тачка 5. Дисциплинског правилника РСС, 

 
2. Рукометни судија Сања Чолић из Каћа, лиценца број: 20061023, забраном вршења 

функције рукометног судије у трајању од 30 дана, при чему јој се изречена мера суспензије која је на 
снази од 13.05.2021. године, урачунава у изречену меру забране вршења функције, па јој се иста 
укида у складу са одредбом чл. 9 став 3. тачка 5. Дисциплинског правилника РСС, 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 Делегат-контролор Милиновић Милан је непосредно пред почетак турнира контактирао 
координатора ЛМК РСВ Марковић Дејана да га обавести да се судијски пар Чолић-Стеванић још увек 
нису појавиле на турниру на ком су одређене да суде. Такође делегат-контролор је нагласио да му се 
судијски пар није јавио ни након објављеног делегирања у Службеном билтену број 14. Координатор 
ЛМК РСВ је након позива делегата-контролора контактирао Стеванић Јовану, где му је она рекла како 
колегиница и она нису упознате са делегирањем и да не могу да стигну на турнир због приватних 
обавеза. 
 

Истовремено са Решењем о покретању дисциплинског поступка, донето је и решење којим је 

наведеним рукометним судијама изречена мера суспензије која је на снази почев од 13.05.2021. 

године. 

Ради утврђивања релевантних чињеница, а пре доношења одлуке о дисциплинском 

прекршају, одређено је да се од рукометних судија затражи писана одбрана у складу са одредбом 

чл.90 Дисциплинског правилника РСС. 

Рукометне судије Јована Стеванић и Сања Чолић, у остављеном року од 8 дана су доставиле 

своју писану одбрану у којој су између осталог навеле и следеће: „Изјављујем да се колегиница 

Чолић Сања и ја нисмо појавиле на турниру ЛМК РСВ М14, из разлога што нам се десио пропуст 

приликом гледања делегирања. Након прегледаног сајта РСВ, видела сам да се турнири ЛМК играју 

прилично далеко и да постоји могућност да нећемо бити делегиране због временског одигравања 

утакмице на ПРЛ у Руми, која се одигравала исти дан у 15:30 и за коју смо биле одређене да судимо. 

Након позива координатора ЛМК РСВ Дејана Марковића, објаснила сам да нисам видела 

делегирање и објаснила горе наведени разлог, и да у датом моменту нисмо у могућности да се на 

истом појавимо како би смо одсудиле преостале две утакмице које су нам одређене. Такође сам 

рекла да ни једног момента не оспоравам да смо криве за пропуст који ми се десио и да од било 

каквих последица не бежимо и након обавештења путем мејла од стране ТК РСВ се први пут 

десило да не отворим мејл и не проверим.  

На основу свега горе наведеног, Такмичарска комисија РСВ је током дисциплинског поступка, 
а на основу навода из извештаја делегата-контролора Милиновић Милана и изјаве-одбране 
рукометних судија Јоване Стеванић и Сање Чолић, утврдила да рукометне судије Стеванић Јована, 
лиценца број: 20061022 и Чолић Сања, лиценца број: 20061023, неоправдано нису дошле на турнир 
ЛМК РСВ М14 Прва лига Група Б, одигран у Зрењанину, 08.05.2021. године, где су одређене да суде, 
чиме су извршиле дисциплински прекршај прописан одредбом члана 176. став 1. Дисциплинског 
правилника РСС. 

 
Приликом одређивања врсте и висине дисциплинске санкције Комисија за такмичење РСВ је 

ценила све околности конкретног случаја и на основу тога донела одлуку као у изреци. 
 
Рукометним судијама Јовани Стеванић и Сањи Чолић се раније изречена мера суспензије 

урачунава у овим решењем изречену дисциплинску санкцију забране вршења функције, при чему им 
се иста укида у складу са одредбом чл. 9 став 3. тачка 5. Дисциплинског правилника РСС, јер изречена 
санкција по дужини трајања, односно висини, није већа од времена протеклог под суспензијом. 
 
 
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. 

Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће 
жалбу одбацити. 



 
 
 
 
 
 

 
 
           Комисија за такмичење РСВ 
           

 
 
 
 
Доставити:  
 

 Рукометном судији Јовани Стеванић 
 Рукометном судији Сањи Чолић 
 


