
Број: 18/20-21 

 

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

дисциплински орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника 

РСС, по службеној дужности, у дисциплинском поступку против Владимира 

Георгијевског, рукометног радника ОРК ''Црепаја'', а на основу овлашћења из члана 

26 алинеја 10 Правилника о удруживању и раду заједнице клубова ДРЛС ''Север'', 

дана 24.05.2021. године, донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

Владимир Георгијевски, лиценца  број 20141452, рукометни радник ОРК 

''Црепаја'' 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ 

 

што се дана 09.05.2021. године, по завршетку утакмице 22. кола ДРЛС ''Север'' 

између ОРК ''Црепаја'' и РК ''Војвода Степа'', неспортски и некултурно понашао 

према рукометном судији Денију Вукмановићу, на тај начин што је на друштвеној 

мрежи ''Фејсбук'' написао ''Честитамо Степи на победи и наравно играчу утакмице 

судији Вукмановић Дени. Човек игра за паре, свака му част'' и ''Чему ниже лиге? Чему 

обавезе? Чему тренинзи? Чему утакмице? Вероватно да би неко ко има пара прошао 

даље... Јадно и бедно за савез и све. Жива била Степа и њихов играч из Бешке'', 

 

 

чиме је рукометни радник Владимир Георгијевски извршио дисциплински 

прекршај из члана 190 Дисциплинског правилника РСС,  

па се на основу цитиране одредбе у вези са одредбом члана 44 Дисциплинског 

правилника РСС 

КАЖЊАВА 

ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА СВИХ ФУНКЦИЈА У РУКОМЕТНОМ СПОРТУ У ТРАЈАЊУ ОД 30 

(ТРИДЕСЕТ) ДАНА 

 



На основу члана 9 Дисциплинског правилника РСС, према рукометном 
раднику Владимиру Георгијевском 
 
 

УКИДА СЕ СУСПЕНЗИЈА 
 

изречена Решењем број 18/20-21 од дана 10.05.2021. године 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

По службеној дужности, на основу овлашћења из члана 86 став 1 

Дисциплинског правилника РСС, а на основу увида у објаве на друштвеној мрежи 

''Фејсбук'', објављене на профилу рукометног радника Владимира Георгијевског, у 

временском интервалу након утакмице 22. кола ДРЛС ''Север'', покренуо сам 

дисциплински поступак против наведеног рукометног радника и донео ово решење 

о покретању дисциплинског поступка, у смислу члана 68 став 2 и члана 89 став 1 

Дисциплинског правилника РСС. 

Рукометни радник Владимир Георгијевски, у својој писаној одбрани, није 

учинио спорним наводе из решења о покретању дисциплиснког поступка по 

службеној дужности, изразио је кајање и упутио извињење савезу, судији и 

противничком клубу. Није имао доказних предлога. 

Током доказног поступка, првостепени дисциплински орган је извео доказ 

вршењем увида у објаву на друштвеној мрежи ''Фејсбук'' на профилу Владимира 

Георгијевског, па је на основу овако изведеног доказа, као и на основу одбране 

рукометног радника, утврђено следеће чињенично стање: 

Владимир Георгијевски (лиценца 20141452), рукометни радник ОРК 

''Црепаја'' се дана 09.05.2021. године, по завршетку утакмице 22. кола ДРЛС ''Север'' 

између ОРК ''Црепаја'' и РК ''Војвода Степа'', неспортски и некултурно понашао 

према рукометном судији Денију Вукмановићу, на тај начин што је на друштвеној 

мрежи ''Фејсбук'' написао ''Честитамо Степи на победи и наравно играчу утакмице 

судији Вукмановић Дени. Човек игра за паре, свака му част'' и ''Чему ниже лиге? Чему 

обавезе? Чему тренинзи? Чему утакмице? Вероватно да би неко ко има пара прошао 

даље... Јадно и бедно за савез и све. Жива била Степа и њихов играч из Бешке''. 

 

Чињенично стање је утврђено вршењем увида у објаву на друштвеној мрежи 

''Фејсбук'' на профилу Владимира Георгијевског и на основу одбране рукометног 

радника. 



Одбрана рукометног радника, цењена је као признање дисциплинског 

прекршаја. 

Одредбом члана 190 ДП РСС, прописано је да ће се 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, казнити забраном вршења 

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

150.000,00 динара. 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, за 

дисциплински прекршај, вођено је рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске 

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

рукометни радник у актуелној сезони није кажњаван, те искрено држање 

пријављеног и изражено кајање, ценећи као отежавајућу околност да је на описани 

начин атаковао на интегритет рукометног судије Денија Вукмановића, истовремено 

омаловажавајући рад савеза, спомињући у негативном контексту и противнички 

клуб, чиме је послао у јавност слику која нема додирних тачака са рукометним 

спортом, па му 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 рукометног радника и превентивног утицаја на друге актере у 

такмичењу. 

На основу члана 9 Дисциплинског правилника РСС, према рукометном 

раднику Владимиру Георгијевском, укинута је суспензија изречена Решењем број 

18/20-21 од дана 10.05.2021. 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 није вршио функције за време суспензије, односно време 

почев од 10.05.2021. године. 

 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 24.05.2021. године          Марко Менићанин 

                     

      

 

 

 


