
 
 
 
 
 
 
 

 
 
38-020/2 

13.05.2021. године 
 

Такмичарска комисија РСВ, поступајући као првостепени такмичарски орган је у складу са чланом 
75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, а поводом дисциплинског поступка који је покренут против 
службених лица Стеванић Јоване, лиценца број: 20061022 и Чолић Сање, лиценца број: 20061023 због 
дисциплинског прекршаја из члана 176. став 1. Дисциплинског правилника РСС, а 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 7. став 1. Дисциплинског правилника РСС, донео је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Према:  
 
Рукометном судији Стеванић Јовани, лиценца број 20061022, 

и 
 Рукометном судији Чолић Сањи, лиценца број 20061023, на основу одредбе члана 8. тачка 1. 

Дисциплинског правилника РСС  
 

ИЗРИЧЕ СЕ СУСПЕНЗИЈА 
 

 која им по овом решењу може трајати до доношења коначног решења о дисциплинским 
прекршајима који су предмет овог дисциплинског поступка, а најдуже 30 (тридесет) дана. 
 
 За време трајања суспензије суспендоване не могу да наступају у такмичењу. 
 
 Жалба на ово решење не задржава његово извршење. 
 

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. 
 

Због свега горе наведеног донето је решење о покретању дисциплинског поступка бр. 37-020/2 
дана 13.05.2021. године против службених лица, Стеванић Јоване лиценца број: 20061022 и Чолић Сање, 
лиценца број: 20061023 због основане сумње да су извршиле дисциплински прекршај из члана 176. став 
1.  Дисциплинског правилника РСС. 

 
Због наведеног је наведеним службеним лицима изречена суспензија, а по основу из одредбе 

члана 8. тачка 1. Дисциплинског правилника РСС. 
Сматрам да је оправдано да се пријављенима изрекне суспензија, с обзиром на начин извршења 

предметног дисциплинског прекршаја, а што представља основ за изрицање суспензије према члану 8. 
тачка 1. Дисциплинског правилника РСС. 



Дужина трајања суспензије је одређена у складу са одредбом члана 9. став 1. Дисциплинског 
правилника РСС.  

Да суспендоване не могу за време суспензије да наступају у такмичењу је одлучено на основу 
одредбе члана 6. став 2. Дисциплинског правилника РСС. 
Да жалба на ово решење не одлаже његово извршење је одлучено на основу члана 11. став 3. 
Дисциплинског правилника РСС, тако да исто  производи  дејство  одмах  по  објављивању  на  
званичном сајту лиге, у складу са  одредбом чл.10 став 4. Дисциплинског правилника РСС. 

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

одбацити. 
 

 
 
 

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА РСВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доставити:  
1. Пријављеним службеним лицима 
2. Комесарима за судијске питања 


