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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 дисциплинске пријаве 
рукометног судије Павла Новаковића, поднете против рукометног радника  , 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“, 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. Предрага Урошева, рукометног радника Рукометног клуба „Лавови БП“ из Бачке 

Паланке, лиценца број: 20440851 
и 

2. Рукометног клуба „Лавови БП“ из Бачке Паланке 
 

 ЗБОГ ОСНОВАНЕ СУМЊЕ: 

 да 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 би 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. 

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

- Прибавити писану одбрану пријављеног клуба, 
- Прибавити писану одбрану пријављеног рукометног радника, 
- 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 рукометни радник 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 

 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. 

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

 
Ради утврђивања релевантних чињеница одређено је да се од пријављеног рукометног 

радника 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. 
 
 
           Комисија за такмичење РСВ 
           

 
 
 
 
Доставити:  
 

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


