
 
Број: 23-04/17 
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 службеној дужности, по спроведеном дисциплинском поступку 
против рукометних судија Николић Данијела из Лесковца и Цвејић Мирољуба из 
Куршумлије, због дисциплинског прекршаја из чл.180 ст.2 ДП РСС, те делегата 
Павловић Марка из Лесковца, због дисциплинског прекршаја из чл.188 ст.2 ДП РСС у 
складу са одредбама чл.68 ст.2, Дисциплинског правилника РСС дана 27.06.2017. 
године, донео је:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Рукометне судије Николић Данијел из Лесковца и 
Цвејић Мирољуб из Куршумлије 

2. Делегат  Павловић Марко из Лесковца 
 
 

О Д Г О В О Р Н И  СУ 
 

Што су:  
 
на утакмици 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, судије учиниле више повреда Правила 
рукометне игре, а делегат их није упозорио на то, 
чиме су судије извршиле дисциплински прекршај из чл. 180 ст.2 Дисциплинског 
правилника РСС, а делегат дисциплински прекршај из чл. 188 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 

 
1. Рукометне судије Николић Данијел из Лесковца и Цвејић Мирољуб из 

Куршумлије, забраном обављања дужности на 4 (четири) првенствене 
утакмице, рачунајући од правоснажности решења 

2. Делегат Павловић Марко из Лесковца, забраном обављања дужности на 
3 (три) 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 Николић Данијел и Цвејић Мирољуб су дана 15.06.2017. године, сваки 
понаособ, доставили своје писане изјаве, у којима не поричу учињене грешке, али 
напомињу да грешке нису намерне.  
 
Пријављени Павловић Марко није доставио изјаву.  
 
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, а такође, затражио и 
стручно мишљење надлежног органа Заједнице судија и контролора РС 
ЦС, 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 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, судије учиниле више повреда Правила рукометне игре, а 
делегат их није упозорио на то, 
 

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 Николић Данијела и Цвејић Мирољуба, те стручно мишљење 
Комисије за праћење  суђења  Заједнице  судија  и  контролора  РС ЦС,  ценио  сам  
како   појединачно тако  и  у  узајамном  контексту. 
 

Суштински, стручно мишљење Комисије за праћење суђења Заједнице судија и 
контролора РС ЦС 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 прекршаје на начин описан у стручном 
извештају: 

 У 18.минуту играч Б8 после досуђеног слободног бацања за екипу А трчи у контру 
без лопте, иако је имао судију Б у видном пољу испред себе, удара у њега 
раменом. Судија Б показује исправно црвени картон играчу Б8, али пропушта да 
покаже и плави картон (8.10а) 

 У 48.минуту играч Б3 бурно реагује на одлуку судија. Пошто је искључен на 2', 
наставља са неспортским понашањем, после чега му судија А показује црвени 
картон уз плави картон (исправно). Судије праве грешку, екипа Б игра 2' са 
играчем мање, уместо 4' (16:9ц) – делегат је био дужан да упозори судије о 
грешци. 

 У 49.минуту представник Б екипе Б неспортски тражи знак упозорења за пасивну 
игру после 20“ напада екипе А. Пошто је екипа Б на клупи већ имала опомену, 
судија А исправно показује представнику екипе Б искључење на 2', одлази до 
записничког стола и не врши редукцију играча екипе Б у пољу (16:3). Није тачна 
изјава делегата да је недужни играч изашао из поља за игру и да га је тренер 
вратио. Играч уопште није излазио са терена, а судија А је дао знак за наставак 
игре без редукције. За ову одлуку су одговорне и судије и делегат који се није 
померио са записничког стола. 

 У 60' (24:24) екипа Б (у одбрани) исправно долази до лопте. Судија А непотребно 
досуђује слободно бацање за екипу А. У наставку акције 59:54 екипа А долази у 
јасну позицију за постизање гола. Судија Б досуђује седмерац за екипу А – 
исправно. У терен улазе представници Б и Ц екипе Б – приговарају судијама. 
Представник Ц екипе Б при том има физички контакт са судијом А, који одмах 
после тога показује црвени картон, иако је он окренут леђима (16:7), одлази до 
записничког стола (излази из кадра, не види се показивање плавог картона које 
је евидентирано). Екипа Б наставља утакмицу са редукованим играчем у пољу, 
али представник Ц је остао на клупи до краја утакмице (16:8). Велики пропуст и 



судија и делегата. Морамо да напоменемо да делегат током свих ових дешавања 
није се померио са записничког стола. 

 
 

Због наведеног се у описаним радњама пријављених рукометних судија стичу сва 
обележја дисциплинског прекршаја из члана 180. ст.2 ДП РСС, а у описаним радњама 
делегата сва обележја дисциплинског прекршаја из члана 188. ст.2 ДП РСС, ј ер је 
чињеница да су пријављени начинили прекршај на начин описан у изреци решења, 
због чега су и проглашени одговорним за наведене дисциплинске прекршаје. 
 

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 Николић Данијелу (Лесковац) и Цвејић Мирољубу (Лесковац) 
2. Делегату Павловић Марку (Лесковац) 

 
 
 

 
 
 


