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Број:  ПРЛВ 044/2021-2022 
Нови Сад, 18.11.2021.године  
 

 

Директор ПРЛ Војводина Данијела Косановић, поступајући као првостепени дисциплински 

орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, на основу овлашћења  

из чл.35 ст.1 и ст.2 Правилника о рукометним такмичењима  РСС, те чл.15 ст.1 и ст.2 

Пропозција Такмичења  РСС, те чл.6 ст.1 тч.9  Одлуке о обављању функције директора 

рукометне лиге, поводом дисциплинског поступка против играчице ОРК „Младост“ из 

Српске Црње Тамаре Арсин, због дисциплинског прекршаја из чл.166 Дисциплинског 

правилника РСС, дана 18.11.2021. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Играчица ТАМАРА АРСИН (ОРК „Младост“) лиценца број 21070210 

 

ОДГОВОРНА ЈЕ 
 

ШТО ЈЕ: 
 
За време утакмице 03. кола ПРЛ Војводина жене  која је одиграна дана 10.11.2021. године 
у Српској Црњи, између екипа ОРК „Младост“ из Српске Црње и ЖРК „Мокрин“ из 
Мокрина за време утакмице у 44 (43:40) минуту наком трећег искључења  есктремно 
неспортски понела према судији Игору Скубану,, те јој је у складу са Правилима 
рукометне игре поднета пријава према Правилу 8.10а. 
 

чиме је извршила дисциплински прекршај из чл.166 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 наступања на 1 (једној) првенственој или Куп утакмици, рачунајући од  

правоснажности овог решења 
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Према играчици: 

 

ТАМАРИ АРСИН (ОРК „Младост“ Српска Црња), лиценца број 21070210 

 

Укида се суспензија 

 

Која јој је била одређена решењем директора ПРЛ Војводина број 042/2021-2022 од 

11.11.2021. године. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 

 

Рукометни судија предметне утакмице Игор Скубан је дана 10.11.2021. године поднео 

дисциплинску пријаву против горе наведене играчице, покренуо сам дисциплински 

поступак по службеној дужности и донео ово решење, у смислу чл.89 ст.1 Дисциплинског 

правилника РСС. 

 

Пријављена играчица ОРК „Младост“ Тамара Арсин доставила је писану изјаву по захтеву 

датом Решењем о покретању дисциплинског поступка у којој је написала: „У 44 минуту, 

након трећег искључења и добијеног црвеног картона, у афекту беса при изласку са 

терена опсовала сам судију. Ово ми је први пут десило од кад играм рукомет и 

потрудићу се да се више никад не деси“.  

  

У смислу чл.91 Дисциплинског правилника РСС прибавио сам и друге доказе и то изјаве 

рукометног судије Марка Рађеновића као и делегата-контролора Бошка Крстића, па сам 

без одржане расправе, сматрајући да иста није неопходна ради разјашњења стања 

ствари, а у смислу чл.92 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, утврдио следеће чињенично 

стање:  

  

На утакмици 03. кола ПРЛ Војводина жене која је одиграна у Српској Црњи дана 

10.11.2021. године, између екипа ОРК „Младост“ из Српске Црње и ЖРК „Мокрин“ из 

Мокрина, играчица ОРК „Младост“ из Српске Црње Тамара Арсин, лиценца 21070210 

есктремно неспортски понела према судији Игору Скубана те јој је у складу са Правилима 

рукометне игре поднета пријава према Правилу игре 8.10а.  

  

Горе наведено чињенично стање сам утврдио на снову свих изведених доказа које сам 

ценио појединачно, а такође и у међусобном контексту.  

  

Изјаве рукометних судија Игора Скубана и Марка Рађеновића сам ценио како 

појединачно тако и у узајамном контексту и исте сам прихватио јер су међусобно сагласне 

и може им се поклонити пуно поверење.  

  

Изјава делегата-контролора Бошка Крстића је сагласна са изјавама рукометних судија и 

може јој се поклонити пуно поверење.  
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Изјаву играчице Тамаре Арсин сам прихватио у целости јер није негирала да се поменути 

догађај десио онако како је описан у пријави. 

  

Из изјава свих сведока па и окривљене произилази да је прекршај начињен на начин 

описан у изреци решења.   

  

Због наведеног у описаној радњи против пријављене играчице ОРК „Младост“ Тамаре 

Арсин произилазе сва обележја дисциплинског прекршаја из чл.166 Дисциплинског 

правилника РСС јер  је чињеница да је пријављена начинила прекршај на начин описан у 

изреци решења због чега је проглашена одговорним за наведени дисциплински прекршај.  

  

Приликом  одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције за олакшавајућу 

околност сам узео чињеницу да именована није дисциплински кажњавана док сам за 

отежавајућу  околност изнашао значај целокупне ситуације у којој се десио описани 

дисциплински  прекршај, због чега сам сматрао да  је оправдано да се играчици              

ОРК „Младост“ Тамари Арсин изрекне казна забране на 1 (једној) првенственој или Куп 

утакмици, 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 

кажњену и истовремено имати васпитни утицај на друге.  

  

Истовремено  сам  према  играчици  ОРК  „Младост“ Тамари Арсин одредио  да  се  укида 

суспензија која је била одређена Решењем директора ПРЛ Војводина број 042/2021-2022 

од 11.11.2021. године, а ово из разлога што је изречена забрана наступа, по овом решењу, 

није дужа од времена које је протекло под суспензијом, обзиром да већ није наступала на 

утакмици 08. кола ПРЛ Војводина жене која је одиграна дана 14.11.2021.године у  Српској 

Црњи између ОРК „Младост“ из Српске Црње и ЖРК „Пролетер“ из Зрењанина, а све у 

смисли одребе чл.9 ст.3 тч.5 Дисциплинског правилника РСС. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против  Решења  директора  ПРЛ  Војводина    у  првом  степену,  које  су  донесене  у  вези  

са такмичењем, дозвољена је жалба другостепеном органу, Комисији за жалбе РСС, у 

року од 8 (осам) дана од дана објаве на интернет порталу Рукометног савеза Војводине 

(rsv.co.rs) који има својство службеног гласила, према одредбама чл.100 Дисциплинског 

правилника РСС,  а  у  смислу  одредби  чл.33  ст.1  Пропозиција  такмичења  РСС  и  чл.56 

Правилника о такмичењима РСС, уз уплату таксе у износу од 24.000,00 РСД на текући 

рачун РСС број 325-9500600047582-88; 

    

Жалба се доставља преко првостепеног органа, директора ДРЛ Војводина, електронском 

или редовном поштом; Уколико жалба буде достављена без приложене таксе на жалбу, 

иста ће бити одбачена као недозвољена. 
 
 
 ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 

ДИРЕКТОР 
 
 

_________________________________ 
ДАНИЈЕЛА КОСАНОВИЋ 

 

 

 
 
Доставити: 
 

✔ Пријављеној преко клуба (ОРК „Младост“) 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 
 


