
 
Број: 23-05/17 
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 Даниловић 
Страхиње и Николић Милоша, 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 
27.06.2017. године, донео је:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Рукометне судије Даниловић Страхиња из Лесковца и 
Николић Милош из Лесковца 

 
О Д Г О В О Р Н И  СУ 

 
Што су:  
 
На утакмици 22. кола ПРЛ ИСТОК за жене која је одиграна дана 27.05.2017. године у Лебану 
између екипа РК „РАДАН“ из Лебана и РК „МЛАДОСТ 1949“ из Зајечара, учинили повреду 
Правила рукометне игре, тако што су у 54-ом минуту утакмице, због неспортског понашања, 
изрекли дисквалификацију Руководиоцу екипе РК „Младост 1949“ из Зајечара, Вељковић 
Срђану а нису показали плави картон иако их је делегат-контролор упозорио на то,  
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 на 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 01.06.2017. 
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 Даниловић Страхиња и Николић Милош су дана 08.10.2016. године, сваки 
понаособ, доставили своје писане изјаве, у којима су између осталог навели, Даниловић 
Страхиња, који је констатовао да је колега Николић у 53 минуту утакмице показао црвени 
картон техничком руководиоцу гостујуће екипе. У том тренутку је сматрао да је колега 
исправно поступио и није му прилазио ради консултације. Николић Милош је у изјави навео 
да је у 53.минуту након изречене казне од 2 минута тренеру екипе Б, службени представник 
исте екипе почео да се неспортки понаша и поред упозорења контролора, демонстративно је 
бацио фасциклу на под, након чега му је изрекао казну дисквалификације, али није показао 



плави картон и након сугестије контролора да то учиним из разлога што је био убеђен да је у 
праву и није се консултовао са колегом и превидео је да је та казна по правилу 8.10.а, а не 
како је он мислио по правилу 8.8. 
Схватио је да је погрешио и извињава се и колеги и контролору, што се није консултовао и 

прихватио савет. 

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 22. кола ПРЛ ИСТОК за жене која је одиграна дана 26.05.2017. године у Лебану 
између екипа РК „РАДАН“ из Лебана и РК „МЛАДОСТ 1949“ из Зајечара, рукометне судије 
Даниловић Страхиња и Николић Милош су учинили повреду Правила рукометне игре, тако 
што су 54-ом минуту утакмице, због неспортског понашања, изрекли дисквалификацију 
Руководиоцу екипе РК „Младост 1949“ из Зајечара, Вељковић Срђану а нису показали плави 
картон иако их је делегат-контролор 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 Даниловић Страхиње и Николић Милоша, као и извештај о суђењу 
делегата - контролора Стојановић Владимира, ценио  сам  како   појединачно тако  и  у  
узајамном  контексту. 
 

Изјавe судијa Даниловић Страхиње и Николић Милоша сам прихватио у целости, јер признају 
кривицу и пропуст. 

 
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 Даниловић Страхињи и Николић Милошу (Лесковац) 
 

 


