
 
Број: 03-04/16 
Датум: 14.10.2016 год. 
 
Директор ПРЛ ИСТОК, Горан Стевановић, поступајући као првостепени дисциплински 
орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, а на основу 
овлашћења из чл.26 ст.1 алинеја 10. Правилника о удруживању и раду Заједнице 
клубова ПРЛ Исток, по службеној дужности, по спроведеном дисциплинском поступку 
против рукометних судија Станковић Данијела и Стефановић Марјана, обојице из 
Лесковца, због дисциплинског прекршаја из чл.180 ст.2 ДП РСС, у складу са 
одредбама чл.68 ст.2, Дисциплинског правилника РСС дана 14.10.2016. године, донео 
је:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Рукометне судије Станковић Данијел из Лесковца и 
Стефановић Марјан из Лесковца 

 
 

О Д Г О В О Р Н И  СУ 
 

Што су:  
 
На утакмици 02. кола ПРЛ ИСТОК за мушкарце која је одиграна дана 01.10.2016. 
године у Бору између екипа ОРК „Бор“ из Бора и РК „Хајдук Вељко“ из Неготина, 
учинили повреду Правила рукометне игре, тако што су четири секунде пре краја 
утакмице, исправно у складу са правилом 8.10ц изрекли дисквалификацију без 
пријаве, гостујућем играчу Илић Милану, али пропустили да досуде седмерац,  
 
чиме су извршили дисциплински прекршај из чл. 180 ст.2 Дисциплинског правилника 
РСС,  
 
па се у складу са чл.42, чл.44 и чл.51 Дисциплинског правилника РСС, 

 
К А Ж Њ А В А Ј У 

 
Забраном суђења од 2 (две) првенствене утакмице, рачунајући од 
правоснажности решења 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Помоћник директора ПРЛ Исток за судијска питања Ракић Милан је дана 
05.10.2016. године поднео дисциплинску пријаву против горе наведених рукометних 
судија, због наведеног дисциплинског прекршаја. 
 
Имајући у виду наведено, покренуо сам дисциплински поступак против наведених 
пријављених рукометних судија због наведеног дисциплинског прекршаја, а на  
основу чл.68 ст.1, чл.86 ст.1 ДП РСС. 



Пријављени Станковић Данијел и Стефановић Марјан су дана 08.10.2016. године, сваки 
понаособ, доставили своје писане изјаве, у којима су између осталог навели, Станковић 
Данијел, који је констатовао да је колега Стефановић, због грубог фаула 
дисквалификовао без пријаве играча гостујуће екипе и да није било јасне ситуације за 
постизање гола, где је досуђено слободно бацање, а Марјан Стефановић да је због 
грубог прекршаја у складу са правилом 8.5 дисквалификовао играча гостујуће екипе без 
пријаве и да се руководио чињеницом да није било јасне ситуације за постизање гола, те 
досудио слободно бацање за домаћу екипу. 
 
У смислу чл.91 ДП РСС сам прибавио и друге доказе те сам извршио увид у записник 
са утакмице и видео тонски запис предметне ситуације, па сам без одржавања 
расправе,  сматрајући  да  иста  није неопходна ради разјашњења стања ствари, а у 
смислу чл.92 ст.1 ДП РСС, утврдио следеће чињенично стање: 
 

На утакмици 02. кола ПРЛ ИСТОК за мушкарце која је одиграна дана 01.10.2016. године 
у Бору између екипа ОРК „Бор“ из Бора и РК „Хајдук Вељко“ из Неготина, рукометне 
судије Станковић Данијел и Стефановић Марјан су учинили повреду Правила 
рукометне игре, тако што су четири секунде пре краја утакмице, исправно у складу са 
правилом 8.10ц изрекли дисквалификацију без пријаве гостујућем играчу Илић Милану, 
али пропустили да досуде седмерац, 
 

Горе наведено чињенично стање сам утврдио на основу свих изведених доказа, које 
сам ценио сваки појединачно, а такође и у међусобном контексту. 
 

Изјаве рукометних судија Станковић Данијелa и Стефановић Марјанa, као и извештај о 
суђењу делегата - контролора Миодрага Арсенијевића, те стручно мишљење Комисије 
за праћење  суђења  Заједнице  судија  и  контролора  РСС,  ценио  сам  како   
појединачно тако  и  у  узајамном  контексту. 
 

Суштински, стручно мишљење Комисије за праћење суђења Заједнице судија и 
контролора РСС је од пресудне битности за решавање овог предмета, јер је то орган 
који је мериторан и стручно поуздан за тумачење предметне ситуације која задире у 
исправност примене Правила рукометне игре, а из прибављеног мишљења јасно 
произилази да су пријављени начинили прекршај на начин описан у изреци решења. 
Наводи спорне ситуације у извештају о суђењу који је сачинио  контролор  Миодраг  
Арсенијевић, суштински се подударају са стручним мишљењем који је дала Комисија за 
праћење суђења као мериторни орган, те нема места сумњи у извршење прекршаја. 
 

Изјавe судијa Станковић Данијелa и Стефановић Марјанa сам одбацио као непоуздане 
јер се именовани нису јасно одредили према прекршају који им је стављен на терет. 

 
Због наведеног се у описаној радњи пријављених рукометних судија стичу сва 
обележја дисциплинског прекршаја из члана 180. ст.2 ДП РСС, јер је чињеница да 
су пријављени начинили прекршај на начин описан у изреци решења, због чега су и 
проглашени одговорним за наведени дисциплински прекршај. 
 

Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције нисам изнашао 
олакшавајуће околности, док сам за отежавајућу околност изнашао значај целокупне 
ситуације у којој се десио описани дисциплински прекршај, као и тежину учињеног 
прекршаја, уз очекивање  да  је  иста  адекватна  тежини  дисциплинског прекршаја и  
да ће  стога  бити подобна ради постизања сврхе кажњавања, тј.  да ће иста поправно 
деловати на кажњене и уједно имати и васпитни утицај на друге. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог 
првостепеног органа, а у року од 8 дана (чл.136 ДП РСС) рачунајући од дана 
достављања.  
 



Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од 
24.000,00 динара на текући рачун РСС бр. 355-1029224-63  
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган 
ће жалбу одбацити као недозвољену. 

 
 
 

ДИРЕКТОР 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 

 
Горан Стевановић 

 
Доставити:  

1. Судијама Станковић Данијелу  и Стефановић Марјану (Лесковац) 
 
 
 

 
 
 


