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Такмичарска комисија РСВ, поступајући као првостепени дисциплински орган у складу са 

одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, на основу дисциплинске пријаве 
рукометног судије Јована Ристића, поднете против играча РК „Спартак“ Димитрија Максимовића, 
лиценца број: 20412002, а у вези са догађајем на утакмици ЛМК РСВ М16 група Б, одиграној у Ади, 
17.10.2020. године између екипа РК „Спартак“ и РК „Потисје Плетекс“, у складу са одредбама члана 68. 
став 1. члана 86. став 1. и члана 89. став 1. Дисциплинског правилника РСС, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

ПРОТИВ:  
 
1. Димитрија Максимовића, играча Рукометног клуба „Спартак“ из Суботице, лиценца 

број: 20412002 
и 

2. Рукометног клуба „Спартак“ из Суботице 
 

 ЗБОГ ОСНОВАНЕ СУМЊЕ ДА СЕ: 

 у 15'53'' утакмице ЛМК РСВ М16 Група Б између РК „Спартак“ из Суботице и РК „Потисје 
Плетекс“ из Аде, која је одиграна 17.10.2020. године у Ади, играч РК „Спартак“ Димитрије Максимовић 
(лиценца 20412002) екстремни неспортски понашао, на тај начин што је након што га је играч РК 
„Потисје Плетекс“ Кертвељеши Золтан пљунуо у лице, физички насрнуо на истог и тим путем му нанео 
ударац песницом у пределу главе, због чега му је изречена дисквалификација са писаним извештајем, 

чиме би играч Димитрије Максимовић извршио дисциплински прекршај из члана 162. став 3. 
Дисциплинског правилника РСС, а РК „Спартак“ из Суботице дисциплински прекршај из члана 139. став 
1. тачка 45. Дисциплинског правилника РСС. 

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

- Прибавити писану одбрану пријављеног клуба, 
- Прибавити писану одбрану пријављеног тренера, 
- По потреби извести и други докази. 
 

Пријављени клуб може доставити своју писану одбрану у року од осам (8) дана од дана пријема 

овог решења. 

Пријављени играч може 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 

Рукометни судија Јован Ристић је дана 17.10.2020. године поднео пријаву за покретање 

дисциплинског поступка против играча РК „Спартак“ Димитрије Максимовић (лиценца 20412002) у 

којој је навео да се пријављени играч на утакмици ЛМК РСВ М16 група Б између РК „Спартак“ из 

Суботице и РК „Потисје Плетекс“ из Аде, која је одиграна дана 17.10.2020. године у Ади екстремно 

неспортски понашао, на тај начин што је након што га је играч РК „Потисје Плетекс“ Кертвељеши 

Золтан пљунуо у лице, физички насрнуо на истог и тим путем му нанео ударац песницом у пределу 

главе, због чега му је изречена дисквалификација са писаним извештајем. 

 

Наводе дисциплинске пријаве својим изјавама-сведочењем потврдили су судија Ђорђе 

Вујацков и делегат-контролор Гргуревић Бранислав. 

 

Пријављени играч прихватио је да на лицу места да изјаву-одбрану, која је такође достављена 

Такмичарској комисији РСВ уз остале изјаве. 

 

На основу свега наведеног, сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка 
против наведеног рукометног играча и клуба, покренуо сам дисциплински поступак у складу са 
одредбом члана 89. став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

 
Ради утврђивања релевентних чињеница одређено је да се од пријављеног играча и клуба 

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 : 

 Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 

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

 Пријављени има право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава сва правна 

средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 

 

 

У прилогу се доставља: 
 
- Пријава за покретање дисциплинског поступка, 
- Изјаве-сведочења и 
- Образац за давање писмене изјаве-одбране. 
 
 
           Такмичарска комисија РСВ 
           
 

 
Доставити:  
 

 Пријављеном (преко клуба) 
РК „Спартак“ - Суботица 

 


