
Број: 9/20-21 

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

дисциплински орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника 

РСС, на основу пријаве за покретање дисциплинског поступка рукометног судије 

Зекоња Маје, са утакмице 14. кола ДРЛС ''Север'', између ЖРК ''Нафтагас'' из Елемира 

и ЖРУ ''Јабука'' из Јабуке, која је одиграна дана 14.03.2021. године у Зрењанину, а на 

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

заједнице клубова ДРЛС ''Север'', дана 05.04.2021. године, донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

Драгослав Томић, лиценца  број 20150581, тренер ЖРУ ''Јабука'' 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ 

што се дана 14.03.2021. године, у Зрењанину, током другог полувремена 

утакмице 14. кола ДРЛС ''Север'', између ЖРК ''Нафтагас'' из Елемира и ЖРУ ''Јабука'' 

из Јабуке, неспортски и некултурно понашао, на тај начин што се, након изречене 

дисквалификације, са трибина, обраћао рукометним судијама Зекоња Маји и Белош 

Тањи речима увредљиве и претеће саджине: ''Смрдуше једне'', ''Јeбем те смрдљиву, 

''Нећете више никад судити'', а по завршетку утакмице је дошао до записничког 

стола, наставио са вређањем и уносио се у лице делегату Драгани Богојевић, 

 

чиме је тренер Драгослав Томић извршио дисциплински прекршај из члана 

198 Дисциплинског правилника РСС,  

па се на основу цитиране одредбе у вези са одредбом члана 43 Дисциплинског 

правилника РСС 

КАЖЊАВА 

ЗАБРАНОМ НАСТУПАЊА У ТРАЈАЊУ ОД 45 (ЧЕТРДЕСЕТПЕТ) ДАНА 

 

На основу члана 9 Дисциплинског правилника РСС, према тренеру Драгославу 
Томићу 
 
 

УКИДА СЕ СУСПЕНЗИЈА 
 

изречена Решењем број 9/20-21 од дана 15.03.2021. године 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рукометни судија Зекоња Маја, поднела је директору ДРЛС ''Север'', дана 

14.03.2021. године, пријаву за покретање дисциплинског поступка против 

Драгослава Томића, тренера ЖРУ ''Јабука'', у смислу одредби члана 85 

Дисциплинског правилника РСС, из које произилази да је на утакмици 14. кола ДРЛС 

''Север'' између ЖРК ''Нафтагас'' и ЖРУ ''Јабука'', одиграној дана 14.03.2021. године у 

Зрењанину, учињен дисциплински прекршај од стране тренера Драгослава Томића, 

па је против именованог донето решење о покретању дисциплинског поступка на 

основу одредбе члана 68 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 

Пријављени тренер Драгослав Томић, у својој писаној одбрани, у битном, 

навео је да је срамно суђење судија Белош и Зекоња довело до тога да његове 

играчице и он буду константно провоцирани, да је било очигледно од почетка како 

утакмица треба да се заврши, да је кулминација била када се повредила Милићев 

Андреа, којом приликом није реаговало медицинско особље, па је инстинктивно 

реаговао као човек пре свега, ушао у терен и пренео играчицу ван терена, да је добио 

црвени картон и отишао на трибине, а да је настављено неправедно суђење, да је 

дошло до његовог непримереног понашања и вређања судија, које није смео себи да 

дозволи, али да речи ''Разбићу ти ауто'' и ''Јебем ти матер'' није изговорио, да се 

извињава делегату Богојевић Драгани и да се каје због свега што се догодило.'' Није 

имао доказних предлога. 

Током доказног поступка, првостепени дисциплински орган је извео доказе 

читањем изјаве-сведочења рукометног судије Белош Тање, изјаве-сведочења 

делегата Богојевић Драгане, изјаве-сведочења записничара Тапавички Јелене и 

изјаве-сведочења главног дежурног Тапавички Веселина, па је на основу овако 

изведених доказа, оценом сваког доказа појединачно и у међусобној вези, као и на 

основу одбране пријављеног тренера, утврђено следеће чињенично стање: 

Драгослав Томић, лиценца број 20150581, тренер ЖРУ ''Јабука'' се дана 

14.03.2021. године, у Зрењанину, током другог полувремена утакмице 14. кола ДРЛС 

''Север'', између ЖРК ''Нафтагас'' из Елемира и ЖРУ ''Јабука'' из Јабуке, неспортски и 

некултурно понашао, на тај начин што се, након изречене дисквалификације, са 

трибина, обраћао рукометним судијама Зекоња Маји и Белош Тањи речима 

увредљиве и претеће саджине: ''Смрдуше једне'', ''Јeбем те смрдљиву, ''Нећете више 

никад судити'', а по завршетку утакмице је дошао до записничког стола, наставио са 

вређањем и уносио се у лице делегату Драгани Богојевић. 



Посебно су цењене изјаве-сведочења рукометног судије Белош Тање, изјаве-

сведочења делегата Богојевић Драгане, изјаве-сведочења записничара Тапавички 

Јелене и изјаве-сведочења главног дежурног Тапавички Веселина, из којих су 

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

изјаве међусобно сагласне и чине логичну целину, истим сам поклонио пуну веру. 

Одбрана пријављеног, цењена је као признање дисциплинског прекршаја. 

Премда је у Пријави за покретање дисциплинског поступка, наведено да је 

пријављени тренер, критичном приликом, користио и речи ''Разбићу ти ауто'' и 

''Јебем вам матер'', првостепени орган је у том делу прихватио одбрану пријављеног, 

односно наводе из одбране да није користио наведене речи, али су се у радњама 

пријављеног, односно у преосталим употребљеним речима увредљиве и претеће 

саджине: ''Смрдуше једне'', ''Јeбем те смрдљиву, ''Нећете више никад судити'', те у 

чињеници да је тренер по завршетку утакмице дошао до записничког стола, 

наставио са вређањем и уносио се у лице делегату Драгани Богојевић, стекли сви 

битни елементи бића прекршаја из члана 198 Дисциплинског правилника РСС. 

Одредбом члана 198 ДП РСС, прописано је да тренер 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 наступања до 1 (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 тренер у 

актуелној сезони није кажњаван, те искрено држање пријављеног и изражено кајање, 

док је од отежавајућих околности цењена упорност пријављеног у вршењу 

прекршаја, односно континуитет његовог неспортског понашања, не само током 

утакмице, него и по завршетку утакмице, 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 пријављеног и превентивног 

утицаја на друге актере у такмичењу. Приликом одлучивања о висини дисциплинске 

санкције, цењена је и чињеница да ЖРУ ''Јабука'', након критичног догађаја дана 

14.03.2021. године, није играо првенствене утакмице, јер је у 15. колу клуб био 

слободан, док су утакмице 16. и 17. кола одложене на молбу овог клуба, због 

неповољног здравственог биланса играчког кадра. Дакле, оцењено је да би изрицање 

дисциплинске санкције у краћем временском трајању обесмислило сврху изрицања 

санкције. 



На основу члана 9 Дисциплинског правилника РСС, према тренеру Драгославу 

Томићу, укинута је суспензија изречена Решењем број 9/20-21 од дана 15.03.2021. 

године. 

На основу члана 12 Дисциплинског правилника РСС, у изречену дисциплинску 

санкцију забране наступања, урачунава се време за које тренер Драгослав Томић није 

наступао за време суспензије, односно време почев од 15.03.2021. 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 05.04.2021. године          Марко Менићанин 

                     

      

 

 


