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

одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, 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, у складу са одредбама члана 68. став 2., члана 86. став 1. 
и члана 89. став 1. Дисциплинског правилника РСС, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

ПРОТИВ:  
 
1. Стеванић Јоване, рукометног судије из Каћа, лиценца број: 20061022 

и 
2. Чолић Сање, рукометног судије из Каћа, лиценца број: 20061023 

 

 ЗБОГ ОСНОВАНЕ СУМЊЕ: 

 да горе наведене неоправдано нису дошле на турнир ЛМК РСВ М14 Прва лига Група Б, 
одиграном 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.  

Ради утврђивања чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 

- Прибавити писану одбрану пријављених,  
- По потреби извести и други докази. 
 

Пријављена службена лица могу доставити своју писану одбрану у року од осам (8) дана од 

дана пријема овог решења. 

 

 

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. 

 



На основу свега наведеног, сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка 
против наведених службених лица, покренули смо дисциплински поступак у складу са одредбом члана 
89. став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

 
Ради утврђивања релевантних чињеница одређено је да се од пријављених службених лица 

затражи писана одбрана у складу са одредбом члана 90. Дисциплинског правилника РСС. 
 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења жалба, није дозвољена у складу са одредбама члана 89. став 3. 
Дисциплинског правилника РСС. 

 
 

 ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ : 

 Пријављене имају право да се бране саме или уз стручну помоћ браниоца. 

 За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 

 Пријављене имају право да подносе доказе, стављају предлоге и употребљавају сва правна 

средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 

 

У прилогу се доставља: 
 
- Образац за давање писмене изјаве-одбране. 
 
 
           Комисија за такмичење РСВ 
           

 
 
 
 
Доставити:  
 

 Стеванић Јовани 
Чолић Сањи 


