
 

Број: 10/20-21 

 

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 

Александра Вукчевића, са утакмице 14. кола ДРЛС ''Север'' између РК ''ЖСК 1955'' и 

РК ''Раднички'', која је одиграна дана 21.03.2021. године у Жабљу, на основу 

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

клубова ДРЛС ''Север'', дана 30.03.2021. године, донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I          Лука Гломазић, играч РК ''Раднички'',  лиценца број 20140215 

  и 

II            Рукометни клуб ''Раднички'', Јаша Томић 

 

ОДГОВОРНИ СУ 

 

што се дана 21.03.2021. године, у 53. минуту утакмице 14. кола ДРЛС ''Север'' 

између РК ''ЖСК 1955'' и РК ''Раднички'', Лука Гломазић (лиценца 20140215), играч 

РК ''Раднички'', екстремно неспортски понашао, на тај начин што је вређао 

рукометног судију Александра Вукчевића, због чега му је изречена 

дисквалификација са писаним извештајем, у складу са правилом 8.10 а) Правила 

рукометне игре, 

 

чиме је играч Лука Гломазић извршио дисциплински прекршај из члана 163 

Дисциплинског правилника РСС, а РК ''Раднички'' дисциплински прекршај из члана 

139 став 1 тачка 45 Дисциплинског правилника РСС, 

 

па се сходно одредби члана 37, члана 38, члана 39, члана 40, члана 42 и члана 

43 Дисциплинског правилника РСС 



 

КАЖЊАВАЈУ 

1. ИГРАЧ ЛУКА ГЛОМАЗИЋ  ЗАБРАНОМ НАСТУПА НА 1 (ЈЕДНОЈ) 

ПРВЕНСТВЕНОЈ УТАКМИЦИ (15. КОЛО ДРЛС ''СЕВЕР'') 

 

2. РК ''РАДНИЧКИ'' НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 8.000,00 

(ОСАМХИЉАДА) ДИНАРА 

 

Изречену новчану казну, неопходно је уплатити у року од 15 (петнаест) дана, 

рачунајући од дана правоснажности овог решења, на текући рачун РСВ број 340-

1943-18. 

У случају да се наведена новчана казна, изречена клубу, не уплати у 

остављеном року, иста ће се заменити за другу дисциплинску санкцију, за 

дисциплинску санкцију одузимања бодова, тако што ће се за сваких започетих 

10.000,00 динара новчане казне, изрећи одузимање по једног бода, сходно члану 40. 

став 2. тачка 2. ДП РСС. 

На основу члана 9 Дисциплинског правилника РСС, према играчу Луки 
Гломазићу 
 

УКИДА СЕ СУСПЕНЗИЈА 
 

изречена Решењем број 10/20-21 од дана 22.03.2021. године 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рукометни судија Александар Вукчевић је директору ДРЛС ''Север'', дана 

21.03.2021. године, поднео пријаву за покретање дисциплинског поступка, у смислу 

одредби члана 85 Дисциплинског правилника РСС, из које произилази да су дана 

21.03.2021. године на утакмици 14. кола ДРЛС ''Север'' између РК ''ЖСК 1955'' и РК 

''Раднички'', учињени дисциплински прекршаји од стране играча Луке Гломазића и 

РК ''Раднички'', па је против истих донето решење о покретању дисциплинског 

поступка на основу одредбе члана 68 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 



Сходно члану 90 Дисциплинског правилника РСС, рукометни клуб ''Раднички'' 

и пријављени играч су у решењу о покретању дисциплинског поступка поучени о 

праву да у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења могу да доставе писане 

одбране. У остављеном року од 8 (осам) дана рукометни клуб ''Раднички'' и 

пријављени играч нису доставили писане одбране. 

Током дисциплинског поступка, првостепени дисциплински орган је извео 

доказе читањем изјаве-сведочења рукометног судије Милана Сливе и изјаве-

сведочења делегата Миљана Рабреновића, па је на основу овако изведених доказа, 

оценом сваког доказа појединачно и у међусобној вези, утврђено следеће чињенично 

стање: 

дана 21.03.2021. године, у 53. минуту утакмице 14. кола ДРЛС ''Север'' између 

РК ''ЖСК 1955'' и РК ''Раднички'', Лука Гломазић (лиценца 20140215), играч РК 

''Раднички'', екстремно се неспортски понашао, на тај начин што је вређао 

рукометног судију Александра Вукчевића, због чега му је изречена 

дисквалификација са писаним извештајем, у складу са правилом 8.10 а) Правила 

рукометне игре. 

Чињенично стање је утврђено на основу  изјаве-сведочења рукометног судије 

Милана Сливе и изјаве-сведочења делегата Миљана Рабреновића, из којих изјава су 

утврђене чињенице везане за време, место и начин извршења прекршаја, а како су 

наведене изјаве међусобно сагласне и чине логичну целину, истим сам поклонио 

пуну веру. 

На основу утврђеног чињеничног стања, проистиче да је пријављени играч 

Лука Гломазић несумњиво учинио дисциплински прекршај из члана 163 ДП РСС, а РК 

''Раднички'' дисциплински прекршај из члана 139 став 1 тачка 45 ДП РСС. 

Одредбом члана 163 ДП РСС, прописано је да играч који се у спортском објекту 

непосредно пре утакмице, за време утакмице, или непосредно после утакмице 

неспортски и некултурно понаша, казниће се забраном наступања до 3 (три) 

утакмице или новчаном казном до 100.000,00 динара 

Одредбом члана 139 став 1 тачка 45 ДП РСС, прописано је да ће се због 

дисквалификације играча, тренера, рукометног или медицинског радника на основу 

тач.8.6 и 8.10 Правила игре клубу из трећег степена такмичења изрећи новчана 

казна од 8.000,00 динара. 

 

 

 



Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, за сваки од 

наведених дисциплинских прекршаја, водио сам рачуна о врсти и висини запрећене 

дисциплинске санкције, при чему су цењене, као олакшавајуће околности, да 

пријављени играч и клуб у актуелној сезони нису кажњавани, док није било 

посебних отежавајућих околности, након чега су им одмерене дисциплинске 

санкције, 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. 

 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 ДРЛС ''Север'' 

дана 30.03.2021. године        Марко Менићанин 

                     

      

 


