
 
Број: 23-03/17 
Датум: 27.06.2017 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 
спроведеном дисциплинском поступку против рукометног радника РК Бела Паланка из Беле 
Паланке, Златковић Микита, због дисциплинског прекршаја из члана 190 ДП РСС, дана 
28.06.2017. године, донео је :  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Рукометни радник ЗЛАТКОВИЋ МИКИ (РК Бела Паланка, Бела Паланка), лиценца 
број 16110753 
 

О Д Г О В О Р А Н  Ј Е 
 

Што је: 
 
У 60-ом минуту утакмице 22. кола ПРЛ ИСТОК за мушкарце која је одиграна дана 26.05.2017. 
године у Куршумлији између екипа РК Планинка Пролом вода из Куршумлије и РК Бела 
Паланка из Беле Паланке, вређао судију Цвејић Мирољуба, 
чиме је извршио дисциплински прекршај из чл.190 Дисциплинског правилника РСС, па се у 
складу са чл.42, чл.43 и чл.51 Дисциплинског правилника РСС 
 

К А Ж Њ А В А 
 

Забраном вршења свих функција у рукометном спорту у трајању од 6 (шест) 
месеци. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Судија предметне утакмице Цвејић Мирољуб је дана 26.05.2017. године поднео 
дисциплинску пријаву против горе наведеног Рукометног радника, због наведеног 
дисциплинског прекршаја.  
 
Имајући у виду наведено, покренуо сам дисциплински поступак против пријављеног 
рукометног радника због наведеног дисциплинског прекршаја, а на основу чл.68 ст.1, чл.86 
ст.1 ДП РСС.  
 
Пријављени Златковић Мики је доставио Изјаву – одбрану, у којој напомиње „Незадовољан 
комплетним суђењем на утакмици од самог почетка па до краја, при крају утакмице, пришао 
сам судији Цвејић Мирољубу из Куршумлије и рекао му да у животу горе суђење нисам 
видео. Истог је моја изјава сигурно изнервирала, па ми је одговорио „е сада ћеш тек да 
видиш“ и кренуо ка записничком столу, извадио плави картон, што значи дисквалификацију 
са пријавом. По завршетку утакмице, са својим играчима сам отишао до свлачионице и тек 
на позив помоћног тренера Тодоровића, отишао у службене просторије, где су биле судије и 



делегат, како бих дао изјаву. Замолио сам делегата да пожури са тим, обзиром да су играчи 
спремни те да ме не би чекали дуго. Делегат ми је рекао да ја не морам одмах да дам изјаву 
и да то могу да урадим у року од два дана. Након тога сам напустио просторију и са екипом 
кренуа за Белу Паланку. Желим посебно да истакнем да никаквог физичког контакта између 
мене и нити једног судија на овој утакмици није било, а што може да се утврди прегледом 
видео снимка, обзиром да је домаћин био обавезан да снима утакмицу“.   
 
У смислу чл.91 ДП РСС сам прибавио и друге доказе и то изјаву-сведочење судије Николић 
Данијела и делегата Павловић Марка, као и видео запис наведене утакмице. 
 
У изјави-сведочењу судије Николић Данијела и делегата Павловић Марка, се у потпуности 
подржавју наводи изречени у Пријави за покретање дисциплинског поступка.  
 
Сматрајући да јавна расправа није неопходна ради разјашњења стања ствари, а у смислу 
чл.92 ст.1 ДП РСС, утврдио следеће чињенично стање:  
 
У 60-ом минуту утакмице 22. кола ПРЛ ИСТОК за мушкарце која је одиграна дана 26.05.2017. 
године у Куршумлији између екипа РК Планинка Пролом вода из Куршумлије и РК Бела 
Паланка из Беле Паланке, именовани је вређао судију Цвејић Мирољуба. 
 
Горе наведено чињенично стање сам утврдио на основу свих изведених доказа, које сам 
ценио сваки појединачно, а такође и у међусобном контексту.  
 
Изјаву-пријаву судије Цвејић Мирољуба и изјаве-сведочења судије Николић Данијела и 
делегата Павловић Марка сам ценио како појединачно тако и у узајамном контексту и исте 
сам прихватио јер су међусобно сагласне и може им се поклонити пуно поверење.  
 
Наиме, из пријаве и изјава сведока јасно произилази да је пријављени начинио прекршај на 
начин описан у изреци решења.  
 
Изјаву-одбрану пријављеног, сам прихватио у целости, обзиром да се на видео снимку 
достављеном од стране домаћина не могу са сигурношћу утврдити сви навод из пријаве а 
везано за физички контакт (хватање за браду). 
 
Због наведеног се у описаној радњи пријављеног рукометног радника стичу сва обележја 
дисциплинског прекршаја из члана 190 ДП РСС, јер је чињеница да је пријављени начинио 
прекршај на начин описан у изреци решења, због чега је и проглашен одговорним за 
наведени дисциплински прекршај.  
 
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције за олакшавајуће околности 
сам узео да именовани до сада није кажњаван, док сам за отежавајућу околност изнашао 
значај целокупне ситуације у којој се десио описани дисциплински прекршај, положај који 
именовани има у оквиру Рукометног савеза Србије, због чега сам сматрао да је оправдано да 
се пријављеном Златковић Микиту изрекне казна забране вршења свих функција у 
рукометном спорту у трајању од 6 (шест) месеци, уз очекивање да је иста адекватна тежини 
дисциплинског прекршаја и да ће с тога бити подобна ради постизања сврхе кажњавања, тј. 
да ће иста поправно деловати на кажњеног и уједно имати и васпитни утицај на друге.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења, може се изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, путем овог 
првостепеног органа, а у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана достављања, док у делу 
где је одлучено о укидању суспензије жалба није дозвољена, у смислу чл.11. ст.7 ДП РСС.  
 



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. Рукометном клубу Бела Паланка (Бела Паланка) 
2. Рукометном раднику Златковић Микиту (преко клуба) 

 
 

 
 


