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

одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поступајући у дисциплинском поступку, 
који је покренут по дисциплинској пријави рукометног судије Павла Новаковића, поднетој против 
рукометног радника РК „Лавови БП“ Предрага Урошева, лиценца број: 20440851, а у вези са 
догађајем на утакмици ЛМК РСВ Ж14 Прва лига Група А, одиграној у Апатину, 18.04.2021. године 
између екипа РК „Лавови БП“ и  ЖРК „Раванград“, дана 29.04.2021. године, донела је следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Предрага Урошева, рукометног радника Рукометног клуба „Лавови БП“ из Бачке 

Паланке, лиценца број: 20440851 
и 

2. Рукометни клуб „Лавови БП“ из Бачке Паланке 
 

 

ОДГОВОРНИ СУ: 

јер се рукометни радник РК „Лавови БП“ Предраг Урошев, лиценца број: 20440851, на 
утакмици ЛМК РСВ Ж14 Прва лига Група А, одиграној у Апатину, 18.04.2021. године између екипа РК 
„Лавови БП“ и  ЖРК „Раванград“ екстремнo неспoртски понашаo такo штo је вређао рукометне судије 
Павла Новаковића и Ђорђа Ивића, због чега је у 24. минуту утакмице дисквалификован уз 
подношење дисциплинске пријаве, због екстремно неспортског понашања, у складу са правилом 
8.10а Правила рукометне игре,  
 

чиме je рукометни радник РК „Лавови БП“ Предраг Урошев, лиценца број: 20440851 извршио 
дисциплински прекршај прописан одредбом члана 190. Дисциплинског правилника РСС, а РК 
„Лавови БП“  дисциплински прекршај прописан одредбом члана 139. став 1. тачка 45 Дисциплинског 
правилника РСС, па се  

 

 

КАЖЊАВАЈУ: 

 

1. Рукометни радник Рукометног клуба ,Лавови БП“ Предраг Урошев - лиценца број: 20440851 
забраном вршења свих функција у рукометном спорту у трајању од 15 дана, при чему му се изречена 
мера суспензије урачунава у изречену забрану за период почев од 23.04.2021. године. 

 
2. Рукометни клуб „Лавови БП“ из Бачке Паланке кажњава се новчаном казном у износу од 

8.000,00 динара, коју су дужни уплатити у року од 30 дана рачунајући од дана правоснажности овог 
решења, на текући рачун РСВ број 340-1943-18. 



О б р а з л о ж е њ е 

 Судија Павле Новаковић поднео је дисциплинску пријаву против рукометног радника РК 
„Лавови БП“ Предрага Урошева, лиценца број: 20440851, у којој је навео да се пријављени Предраг 
Урошев на утакмици ЛМК РСВ Ж14 Прва лига група А, одиграној у Апатину, 18.04.2021. године између 
екипа РК „Лавови БП“ и  ЖРК „Раванград“, непристојно и некултурно понашао, тако што је вређао, 
претио и упућивао псовке ка рукометним судијама Павлу Новаковићу и Ђорђу Ивићу, након чега му 
је у 24. минуту утакмице судија Павле Новаковић изрекао дисквалификацију уз подношење 
дисциплинске пријаве. 
 

Наводе дисциплинске пријаве својим изјавама-сведочењем потврдили су судија Ђорђе Ивић, 

делегат Душан Косовић и записничар Максимовић Димитрије, док Предраг Урошев није дао изјаву-

одбрану на лицу места. 

Комисија за такмичење РСВ је током поступка омогућила пријављеном клубу и рукометном 

раднику да дају своју одбрану. У остављеном року од осам (8) дана пријављени тренер је дао своју 

изјаву-одбрану која гласи: „Признајем да сам на предметној утакмици вређао судије и неспортски 

се понашао, али се не бих сложио са констатацијом да сам се екстремно неспортски понашао 

(није дошло до физичког контакта са судијама нити до прекида утакмице). Такође се не слажем 

ни са констатацијом судије Новаковића да сам им претио, а за све остало што је наведено у 

Решењу о покретању дисциплинског поступка слажем се да сам крив и жао ми је због тога. 

Нарочито ми је жао што сам дозволио себи да будем испровоциран од стране судија да тако 

реагујем. Напомињем да се све то дешавало на утакмици за коју смо и пре почетка обавештени 

од стране делегата да ће бити регистрована службеним резултатом у корист Лавови БП, па 

онда можете замислити колике су биле размере судијске бахатости када сам овако реаговао на 

утакмици где уопште не постоји резултатска неизбесност. Иначе суђење на обе утакмице 

Лавови БП на овом турниру је било такво да се ту и не може говорити о појединачним грешкама 

судија, јер је у мору лоших судијских одлука била тек понека исправна. Овим путем се унапред 

одричем права на жалбу, са жељом да се овај поступак што пре оконча.“ 

Током поступка, а на основу навода из дисциплинске пријаве, изјаве – сведочења судије, 
записничара и делегата, Комисија за такмичење РСВ је утврдила да је рукометни радник РК „Лавови 
БП“ Предраг Урошев, лиценца број: 20440851, на утакмици ЛМК РСВ Ж14 Прва лига група А, 
одиграној у Апатину, 18.04.2021. године између екипа РК „Лавови БП“ и  ЖРК „Раванград“ вређао 
рукометне судије Павла Новаковића и Ђорђа Ивића, због чега је у 24. минуту утакмице 
дисквалификован уз подношење дисциплинске пријаве, због екстремног неспортског понашања, у 
складу са правилом 8.10а Правила рукометне игре, а чиме je рукометни радник РК „Лавови БП“ 
Предраг Урошев, лиценца број: 20440851, извршио дисциплински прекршај прописан одредбом 
члана 190. Дисциплинског правилника РСС, а РК „Лавови БП“ дисциплински прекршај прописан 
одредбом члана 139. став 1. тачка 45 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. 

 
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 

Кажњени рукометни радник и клуб су се, приликом давања додатне изјаве, одрекли права на 
жалбу, те казна одмах постаје правоснажна. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
           Комисија за такмичење РСВ 
           

 
 
 
 
Доставити:  
 

 Рукометном раднику Предрагу Урошеву (преко клуба) 
РК „Лавови БП“ – Бачка Паланка 

 


