
 

Број: 7/20-21 

 

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

дисциплински орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника 

РСС, поводом пријава за покретање дисциплинског поступка рукометног судије 

Ђорђа Недовића и делегата Николе Миљанића, са утакмице 11. кола ДРЛС ''Север'' 

између ОРК ''Далматинац'' и ОРК ''Црепаја'', која је одиграна дана 07.03.2021. године 

у Риђици, 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 

 

Морган Кнежевић лиценца  број 20140653, рукометни радник ОРК    

''Далматинац'', Риђица 

  и 

                                           ОРК ''Далматинац'' из Риђице 

 

О Д Г О В О Р Н И   С У 

што се дана 07.03.2021. године, у 58. минуту утакмице 11. кола ДРЛС ''Север'' 

између ОРК ''Далматинац'' и ОРК ''Црепаја'', Морган Кнежевић (лиценца 20140653), 

рукометни радник ОРК ''Далматинац'', екстремно неспортски понашао, на тај начин 

што је рукометном судији Ђорђу Недовићу, са леђа, задао ударац у пределу главе, 

након чега је делегату Николи Миљанићу задао ударац у пределу стомака, због чега 

му је изречена дисквалификација са писаним извештајем, у складу са правилом 8.10 

а) Правила рукометне игре, 

 

чиме је рукометни радник Морган Кнежевић извршио дисциплински 

прекршај у продуженом трајању из члана 190 Дисциплинског правилника РСС, а ОРК 

''Далматинац'' 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 

РУКОМЕТНИ РАДНИК МОРГАН КНЕЖЕВИЋ ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА СВИХ 

ФУНКЦИЈА У РУКОМЕТНОМ СПОРТУ У ТРАЈАЊУ ОД 1 (ЈЕДНЕ) ГОДИНЕ 

и 

ОРК ''ДАЛМАТИНАЦ'' 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 рукометном 
раднику Моргану Кнежевићу 
 
 

УКИДА СЕ СУСПЕНЗИЈА 
 

изречена Решењем број 7/20-21 од дана 08.03.2021. године 

 

На основу члана 12 Дисциплинског правилника РСС, у изречену дисциплинску 

санкцију забране вршења свих функција у рукометном спорту, урачунава се време за 

које рукометни радник Кнежевић Морган није наступао за време суспензије. 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

Рукометни судија Ђорђе Недовић и делегат Никола Миљанић, поднели су 

директору ДРЛС ''Север'', дана 07.03.2021. године, пријаве за покретање 

дисциплинског поступка против Моргана Кнежевића, рукометног радника ОРК 

''Далматинац'', у смислу одредби члана 85 Дисциплинског правилника РСС, из којих 

пријава произилази да су на утакмици 11. кола ДРЛС ''Север'' између ОРК 

''Далматинац'' и ОРК ''Црепаја'', одиграној дана 07.03.2021. године у Риђици, 

учињени дисциплински прекршаји од стране рукометног радника Моргана 

Кнежевића и ОРК ''Далматинац'', 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, ОРК ''Далматинац'' је у 

Решењу о покретању дисциплинског поступка поучен о праву да у року од 8 (осам) 

дана од дана пријема решења може да достави писану одбрану. У остављеном року 

клуб је доставио писану одбрану у којој се није изјаснио на конкретне околности 

догађаја, али је, између осталог, уопштено наведено да све што се дешавало на 

утакмици и по завршетку утакмице није било у правцу рукомета, те да је непходно 

да се више ради на релацији клубови – судије, у смислу максималног праћења свих 

актера на утакмицама, како не би долазило до проблема.   

Пријављени рукометни радник Кнежевић Морган, у својој писаној одбрани, 

навео је да није никог ударио. Није имао доказних предлога. 

Током дисциплинског поступка, првостепени дисциплински орган је извео 

доказе читањем изјаве-сведочења рукометног судије Узелац Марка и изјаве-

сведочења Георгијевски Владимира, службеног  представника – рукометног радника 

ОРК ''Црепаја'', па је на основу овако изведених доказа, оценом сваког доказа 

појединачно и у међусобној вези, утврђено следеће чињенично стање: 

Кнежевић Морган (лиценца 20140653) рукометни радник ОРК ''Далматинац'' 

се дана 07.03.2021. године, у 58. минуту утакмице 11. кола ДРЛС ''Север'' између ОРК 

''Далматинац'' и ОРК ''Црепаја'', екстремно неспортски понашао, на тај начин што је 

рукометном судији Ђорђу Недовићу, са леђа, задао ударац у пределу главе, након 

чега је делегату Николи Миљанићу задао ударац у пределу стомака, због чега му је 

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

Правила рукометне игре. 

 



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

Узелац Марка и изјаве-сведочења Георгијевски Владимира, службеног  представника 

– рукометног радника ОРК ''Црепаја''. 

Одбрана пријављеног, није прихваћена, имајући у виду да је у колизији са 

доказима изведеним у току дисциплинског поступка. 

Приликом оцене изведених доказа, у целости су прихваћене изјава сведочење 

рукометног судије Узелац Марка и изјава-сведочења Георгијевски Владимира, 

службеног  представника – рукометног радника ОРК ''Црепаја'', с обзиром да су дате 

на јасан, детаљан и уверљив начин у погледу чињеница битних за одлучивање у 

овом поступку. На основу ових изјава, утврђене су чињенице везане за време, место и 

начин извршења прекршаја, а како су изјаве међусобно сагласне и чине логичну 

целину, истим је поклоњена пуна вера. 

На основу утврђеног чињеничног стања, проистиче да је пријављени 

рукометни радник Кнежевић Морган несумњиво учинио дисциплински прекршај у 

продуженом трајању из члана 190 ДП РСС, а ОРК ''Далматинац'' дисциплински 

прекршај из члана 139 став 1 тачка 45 ДП РСС. 

Одредбом члана 190 ДП РСС, прописано је да рукометни радник, делегат, 

контролор, записничар или мерилац времена који се непосредно пре утакмице, за 

време утакмице или непосредно после утакмице на игралишту или ван игралишта 

неспортски и некултурно понаша према играчу, тренерима, функционерима, 

судијама, другим службеним лицима, или гледаоцима, казниће се забраном вршења 

свих функција у рукометном спорту до једне године или новчаном казном до 

150.000,00 динара. 

У конкретном случају, против рукометног радника Кнежевић Моргана су 

поднете две пријаве за покретање дисциплинског поступка. Имајући у виду 

околности конкретног догађаја, оцењено је да нису у питању два дисциплинска 

прекршаја из члана 190 ДП РСС, већ да су у радњама пријављеног испуњени сви 

битни елементи бића прекршаја у продуженом трајању из члана 190 ДП РСС. 

Наиме, дело у продуженом трајању чини више истих или истоврсних дела 

учињених у временској повезаности од стране истог учиниоца који представљају 

целину због постојања најмање две од следећих околности: истоветности оштећеног, 

истоврсности дела, коришћења исте ситуације или истог трајног односа, јединства 

места или простора извршења дела или јединственог умишљаја учиниоца. 

 

 



Дакле, за примену ове конструкције, неопходно је кумулативно испуњење три 

услова, при чему је оцењено да су наведени услови испуњени у конкретном случају. 

Први обавезан услов је да су у питању иста или истоврсна дела (дисциплински 

прекршаји из члана 190 ДП РСС), други обавезан услов је временски континуитет 

(58. минут утакмице 11. кола ДРЛС ''Север'' између ОРК ''Далматинац'' и ОРК 

''Црепаја''), док је за постојање трећег услова неопходно да буду остварене најмање 

две од пет алтернативно понуђених околности. С тим у вези, у конкретном, 

остварени су услови коришћења исте ситуације, јединства места извршења дела и 

јединствени умишљај (пријављени је био свестан свог дела и хтео је његово 

извршење, што проистиче из природе самог дисциплинског прекршаја и става да се 

такав прекршај може само умишљајно извршити). 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, за пријављеног 

рукометног радника, водио сам рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске 

санкције, при чему сам, као олакшавајућу околност, ценио да пријављени рукометни 

радник у актуелној сезони није кажњаван, док сам од отежавајућих околности ценио 

да је пријављени рукометни радник нарушио физички интегритет две особе, 

манифестујући упорност у неспортском понашању, јер након што је ударио 

рукометног судију, задао је ударац и рукометном делегату, пославши тиме слику која 

нема додирних тачака са рукометним спортом, при чему ниједног момента током 

дисциплинског поступка није изразио кајање за учињено дело, па му је одмерена 

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

одмерена сразмерно тежини извршеног прекршаја, те да ће се тако постићи сврха 

кажњавања у смислу поправног утицаја на пријављеног и превентивног утицаја на 

друге учеснике у такмичењу. 

Када је у питању ОРК ''Далматинац'', како је одредбом члана 139 став 1 тачка 

45 ДП РСС, прописано да ће се због дисквалификације играча, тренера, рукометног 

или медицинског радника на основу тачака 8.6 и 8.10 Правила игре клубу из трећег 

степена такмичења изрећи новчана казна од 8.000,00 (осамхиљада) динара, ова 

новчана казна је изречена клубу. 

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

остављеном року од 15 дана од дана правоснажности овог решења, 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 рукометном 

раднику Моргану Кнежевићу, укинута је суспензија изречена Решењем број 7/20-21 

од дана 08.03.2021. године. 



На основу члана 12 Дисциплинског правилника РСС, у изречену дисциплинску 

санкцију забране вршења свих функција у рукометном спорту, урачунава се време за 

које рукометни радник Кнежевић Морган није наступао за време суспензије. 

 

 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 

                     

      

 


