
 

 

Број: 17/20-21 

 

Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени 

дисциплински орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника 

РСС, поводом пријаве за покретање дисциплинског поступка рукометног судије 

Милана Сливе, са утакмице 14. кола ДРЛС ''Север'' између ЖРК ''Обилић'' и ЖРК 

''Пригревица'', која је одиграна дана 04.05.2021. године у Кањижи, на основу 

овлашћења из члана 26 алинеја 10 Правилника о удруживању и раду заједнице 

клубова ДРЛС ''Север'', дана 12.05.2021. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Мирела Миладинов, играчица ЖРК ''Обилић'', лиценца број 20150803 

 

ОДГОВОРНА ЈЕ 

 

што се дана 04.05.2021. године, непосредно по завршетку утакмице 14. кола 

ДРЛС ''Север'' између ЖРК ''Обилић'' и ЖРК ''Пригревица'', екстремно неспортски 

понашала, на тај начин што је ушла у физички сукоб са  Соњом Анђеловић, 

играчицом ЖРК ''Пригревица'', 

 

чиме је извршила дисциплински прекршај из члана 162 Дисциплинског 

правилника РСС,  

па се сходно одредбaма члана 42 и члана 43 Дисциплинског правилника РСС 

 

КАЖЊАВА 

ЗАБРАНОМ НАСТУПА НА 1 (ЈЕДНОЈ) ПРВЕНСТВЕНОЈ УТАКМИЦИ 



 

На основу члана 9 Дисциплинског правилника РСС, према играчици Мирели 
Миладинов 
 
 

УКИДА СЕ СУСПЕНЗИЈА 
 

изречена Решењем број 17/20-21 од дана 04.05.2021. године 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рукометни судија Милан Слива је директору ДРЛС ''Север'' поднео пријаву за 

покретање дисциплинског поступка, у смислу одредби члана 85 Дисциплинског 

правилника РСС, из које произилази да је на утакмици 14. кола ДРЛС ''Север'' између 

ЖРК ''Обилић'' и ЖРК ''Пригревица'', која је одиграна дана 04.05.2021. године у 

Кањижи, учињен дисциплински прекршај од стране играчице Миреле Миладинов, па 

је против истe донето решење о покретању дисциплинског поступка на основу 

одредбе члана 68 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 

Пријављена играчица, у својој писаној одбрани, навела је, у битном, да је током 

целе утакмице било провокација од стране противничких играчица, да joj је по 

завршетку утакмице играчица гостију са бројем 7 задала ударац лактом  пределу 

груди, да је узвратила, након чега су на њу насрнуле остале противничке играчице. 

Није имала доказних предлога. 

Током дисциплинског поступка, првостепени дисциплински орган је извео 

доказе читањем Изјаве-сведочења рукометног судије Александра Вукчевића и 

Изјаве-сведочења делегата Гордане Чртеник, па је на основу овако изведених доказа, 

оценом сваког доказа појединачно и у међусобној вези, као и на основу одбране 

пријављене играчице, утврђено следеће чињенично стање: 

Мирела Миладинов (лиценца 20150803), играчица ЖРК ''Обилић'', дана 

04.05.2021. године, непосредно по завршетку утакмице 14. кола ДРЛС ''Север'' између 

ЖРК ''Обилић'' и ЖРК ''Пригревица'', екстремно се неспортски понашала, на тај 

начин што је ушла у физички сукоб са Соњом Анђеловић, играчицом ЖРК 

''Пригревица''. 

Чињенично стање, утврђено је на основу Изјаве-сведочења рукометног судије 

Александра Вукчевића, Изјаве-сведочења делегата Гордане Чретник, те на основу 

одбране пријављене, која је цењена као признање дисциплинског прекршаја. 



На основу утврђеног чињеничног стања, проистиче да је пријављена играчица 

несумњиво учинила дисциплински прекршај из члана 162 ДП РСС. 

Одредбом члана 162 ДП РСС, прописано је да играч који физички нападне 

противничког играча пре утакмице, за време игре, или после утакмице, било на 

игралишту или ван њега, казниће се забраном наступања до 6 (шест) утакмица, или 

новчаном казном до 150.000,00 динара. 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, водио сам 

рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске санкције, при чему је, као 

олакшавајућа околност цењено искрено држање пријављенe играчице и признање 

учињеног прекршаја, док није било отежавајућих околности, па јој је одмерена 

дисциплинска санкција, као у диспозитиву овог решења, уз очекивање да је казна 

одмерена сразмерно тежини извршеног прекршаја, висини запрећене казне, те да ће 

се тако постићи сврха кажњавања у смислу поправног утицаја на пријављену 

играчицу и превентивног утицаја на остале актере у такмичењу. 

 На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

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 обавезан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у 

износу од 24.000,00 динара на текући рачун РСС. 

Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе 

првостепени орган ће жалбу одбацити као неосновану. 

 

У Новом Саду,                                                                           Директор лиге ДРЛ ''Север'' 

дана 12.05.2021. године          Марко Менићанин 

                     

      

 


