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Директор ТРЛ „Јужни Банат“ Дејан Перић, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе 

чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС,  на основу Дисциплинске пријаве делегата на утакмици ТРЛС „Јужни 

Банат“ Небојше Марковића, а у вези дешавања на утакмици 7. кола ТРЛ „Јужни Банат“ која је одиграна дана 

12.11.2017. године у Дебељачи између екипа РК ''Глогоњ'' из Глогоња и РК ''Униреа'' из Уздина, у складу са 

одредбама чланом 59. став 5.  Дисциплинског правилника РСС, дана 20.11.2017. године, донео је : 

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Рукометни радник РК ''Глогоњ'' из Глогоња, Дејан Живановић, лиценца број 17340654, 
2. РК ''Глогоњ'' из Глогоња, Тамишка 87, 26202 Глогоњ  

 

ОДГОВОРНИ СУ: 
Што је: 
Дана 12.11.2017 године на утакмици 7. кола ТРЛС ''Јужни Банат'' за мушкарце између екипа РК ''Глогоњ'' 

из Глогоња и РК ''Униреа'' из Уздина, рукометни радник РК ''Глогоњ'' из Глогоња, Дејан Живановић, 
лиценца број 17340654 начинио прекршај тако што је , незадовољан судијском одлуком, одлучио да 
његова екипа не настави утакмицу јер ''судије не знају да суде и желе да угасе његов клуб'', због чега је 
делегат на утакмици Небојша Марковић поднео пријаву у складу са Правилима рукометне игре. 
Чиме су извршили: Рукометни радник Дејан Живановић дисциплински прекршај из члана 192 став 2. 
Дисциплинског правилника РСС, а РК ''Глогоњ'' из Глогоња дисциплински прекршај из члана 142 
Дисциплинског правилника РСС, 
Па се сходно одредби чл. 37, чл. 38, чл. 39, чл. 41, чл. 42, чл. 43, чл. 44 Дисциплинског правилника РСС : 

 
КАЖЊАВАЈУ СЕ: 

 
1. Рукометни радник РК ''Глогоњ'' из Глогоња, Дејан Живановић, лиценца број 17340654, на 

забрану наступања  5 (пет) месеци. 
2. РК ''Глогоњ'' из Глогоња, на новчану казну од 8.000,00 (осам хиљада) динара, коју су дужни да 

уплате у року од 15 дана рачунајући од дана правоснажности овог решења на текући рачун ТРЛС 
''Јужни Банат'' 160-18928-37. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Према усвојеном календару такмичења утакмица 7. кола ТРЛС ''Јужни Банат'' за мушкарце између РК ''Глогоњ'' 
из Глогоња и РК ''Униреа'' из Уздина, играна је дана 12.11.2017 године у Дебељачи, са почетком од 17:00 часова. 

Делегат утакмице Небојша Марковић ме је у телефонском разговору обавестио да је екипа РК ''Глогоњ'' из 
Глогоња након једне судијске одлуке у 41. минуту и 18. секунди одбила да настави утакмицу.Такође ме је 

обавестио да је обавио разговор са техничким руководиоцем екипе РК ''Глогоњ'' из Глогоња, Дејан 
Живановић, лиценца број 17340654, који је био изричит да неће да настави утакмицу јер како је рекао ''судије 

краду и хоће да угасе његов клуба''.Делегат је у свом извештају написао још да су се играчи РК ''Глогоњ'' из 
Глогоња понашали фер и коректно и да су хтели да наставе утакмиу али им технинички руководиоц 
Дејан Живановић то није дозволио, после чега су напустили терен тако да је утакмица окончана у 41. минуту и 
18. секунди при резултату 21:15 у корист РК ''Униреа'' из Уздина.  
Директор ТРЛС ''Јушни Банат'' је на основу одредбе чл. 68 ст. 1 Дисциплинског правилника РСС, по службеној 



 

 

дужности, након сазнања о извршеном прекршају, а из наведене Дисциплинске пријаве делегата предметне 
утакмице, као првостепени дисциплински орган, извршио увид у наведену Изјаву-Пријаву, као и увид у Изјаву-
Сведочење судија, док је технички руководиоц који је био предмет расправљања и одлучивања одбио да 
напише своју одбрану већ је у телефонском разговору потврдио све горе наведено због чега је поступак и 
покренут. 

У односу на РК ''Глогоњ'' из Глогоња, с обзиром на то да се ради о дисциплинском прекршају из чл. 142 
Дисциплинског правилника РСС, спровео сам скраћени дисциплински поступак у смислу чл. 134 Дисциплинског 
правилника РСС, те сходно томе ово решење, у односу на њих донео без одржавања расправе и без претходног 
саслушања пријављених, јер прикупљени докази у довољној мери указују на постојање наведеног 
дисциплинског прекршаја. 
У односу Живановић Дејана, поред чињенице да није прибављена писмена одбрана пријављеног, у смислу чл. 
90 ст 3 Дисциплинског правилника РСС, прикупљени су и други докази, при чему су прибављене Изјаве судија и 
делегата, па је такође без одржавања расправе оцењујући у смислу чл. 92 ст. 3 Дисциплинског правилника РСС 
да иста није неопходна ради разјашњења стања, утврђено следеће чињенично стање: 
Дана 12.11.2017.  године на утакмици 7.  ТРЛС ''Јужни Банат'' за мушкарце између РК ''Глогоњ'' из Глогоња и РК 

''Униреа'' из Уздина, Дејан Живановић, лиценца број 17340654, је начинио дисциплински прекршај из 
члана 192 став 2. Дисциплинског правилника РСС, а у односу на  РК ''Глогоњ'' из Глогоња дисциплински 
прекршај из члана 142 Дисциплинског правилника РСС. 
Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције водио сам рачуна о врсти и висини 
запрећене дисциплинске санкције, при чему посебних отежавајућих околности није било, након чега су 
им одмерене дисциплинске санкције, као у диспозитиву овог решења, уз очекивање да је казна 
одмерена сразмерно тежини извршеног прекршаја, висини запрећене казне, те да ће се једино тако 
постићи сврха кажњавања. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

 
Против овог Решења се може изјавити жалба, Комисија за жалбе РСС, путем овог првстепеног органа, а у року од 
8 дана, рачунајући датум достављања. 
Подносилац Жалбе је дужан да уз жалбу достави и доказ о уплати таксе, у износу од 24.000,00 дианара на текући 
рачун РСС 355-1029224-63. 
Уколико се жалба поднесе, без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће жалбу одбацити као 
некомплетну. 

 
                                                                                                                                               ДИРЕКТОР ЛИГЕ 
                                                                                                                                                   Дејан Перић 

 


