
                       

           

 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 1/18-19 

Нпви Сад, 02.11.2018. гпд. 

           

Директпр ПРЛС ''Север'', Aлександар Медурић, ппступајући кап првпстепени дисциплински  прган 

у складу са пдредбпм чл.75 став 2 Дисциплинскпг правилника РСС, а на пснпву пвлашћеоа из 

пдредбе чл.26 став 1 алинеја 10. Правилника п удруживаоу и раду Заједнице клубпва ПРЛС 

''Север'', у дисциплинскпм ппступку кпји је ппкренут прптив прптив РК ,,Петрпваради“ из 

Петрпварадина  и рукпметнпг радника РК ,,Петрпварадин“  Зпрана Кустудије - лиценца бр. 

18210856,  дпнеп је: 

Р Е Ш Е О Е 

Рукпметни радник РК ,,Петрпварадин“ Зпран Кустудијa - лиценца бр. 18210856, 

РК ,,Петрпварадин“ из Петрпварадина, 

ПДГПВПРНИ СУ: 

јер је рукпметни радник РК ,,Петрпварадин“ Зпран Кустудија - лиценца бр. 18210856 у 32. минуту 

бараж утакмици – пппуна ПРЛС ,,Север“  за жене кпја је пдиграна дана 11.09.2018. гпдине у Бечеју 

између екипа РК ,,Петрпварадин“  и ЖПРК ,,Кикинда'', екстремнп несппртски ппнашап такп штп је 

ппспвап рукпметнпг судију Владимира Јпвандића, и пбратип му се речима: ,,Јебем ти матер“, збпг 

чега је дисквалификпван уз ппднпшеое дисциплинске пријаве, збпг екстремнпг несппртскпг 

ппнашаоа, у складу са правилпм 8.10а Правила рукпметне игре, 

чиме је рукпметни радник РК ,,Петрпварадин“ Зпрана Кустудије извршип дисциплински прекршај 

прпписан пдредбпм  чл.190  Дисциплинскпг правилника РСС, а РК ,,Петрпварадин“ дисиплински 

прекршај прпписан пдредбпм чл.139 став 1. тачка 45 Дисциплинскпг правилника РСС, па се: 

КАЖОАВАЈУ 

1. Рукпметни радник РК ,,Петрпварадин“ Зпрана Кустудије - лиценца бр. 18210856 забранпм 
наступа на утакмицама у трајаоу пд 15 дана. 

 
2. РК ,,Петрпварадин“ из Петрпварадина нпвчанпм казнпм у изнпсу пд 15.000,00 динара, 

кпју су дужни уплатити у рпку пд 30 дана рачунајући пд дана правпснажнпсти пвпг 
решеоа, на текући рачун РСВ бр. 340-1943-18, а укпликп наведену нпвчану казну не уплате 
у пстављенпм рпку иста ће бити замеоена за дисциплинску санкцију пдузимаоа бпдпва, 
такп штп ће се за сваких заппчетих 10.000,00 динара нпвчане казне изрећи пдузимаое пп 
једнпг бпда. 

  

 



 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 
 

Рукпметни судија Владимир Јпвандић дана 11.09.2018. гпдине ппднеп је дисциплинску 

пријаву прптив рукпметнпг радника РК ,,Петрпварадин“ Зпрана Кустудије - лиценца бр. 18210856 

са пбразлпжеоем да га је наведени рукпметни радник ппспвап  у 32. минуту утакмице – пппуна 

ПРЛС ,,Север“  за жене кпја је пдиграна дана 11.09.2018. гпдине у Бечеју између екипа РК 

,,Петрпваради“  и ЖПРК ,,Кикинда''. 

Навпде из дисциплинске пријаве пптврдип је у свпјпј изјави - сведпчеоу судија Маркп 

Секулић, кап и делегат Дејан Перић, кпји је у свпјпј изјави – сведпчеоу навеп да се пријављени 

рукпметни радник пбратип судији речима: ,,Јебем ти матер“. 

У свпјпј изјави – пдбрани датпј пдмах накпн пдигране утакмице, пријављени рукпметни 

радник је навеп: ,,Срамнп суђеое штп мпже пптврдити снимак“. 

Директпр је тпкпм ппступка пмпгућип пријављенпм клубу и рукпметнпм раднику да дају 

свпју пдбрану. У пстављенпм рпку пд псам (8) дана пријављени су дали свпју пдбрану у кпјпј су 

навели да пријављени рукпметни радник јесте бурније реагпвап на судијску пдлуку, скпчивши са 

клупе, али су негирали да је ппспвап судију Владимира Јпвандића. 

Наведену пдбрану Директпр је ценип и узеп у пбзир, али исту није мпгап да прихвати у 

делу у кпјем се пприче да је пријављени рукпметни радник ппспвап судију, јер је таква изјава у 

супрптнисти са псталим дпказима изведеним тпкпм ппступка,навпдима дисциплинске пријаве, 

изјави сведпчеоа делегата Дејана Перића и судије Марка Секулића. 

На пснпву дпказа изведених тпкпм ппступка Дирекпр је утврдип да је рукпметни радник РК 

,,Петрпварадин“ Зпран Кустудија - лиценца бр. 18210856 у 32. минуту бараж утакмици – пппуна 

ПРЛС ,,Север“  за жене кпја је пдиграна дана 11.09.2018. гпдине у Бечеју између екипа РК 

,,Петрпварадин“  и ЖПРК ,,Кикинда'', екстремнп несппртски ппнашап такп штп је ппспвап 

рукпметнпг судију Владимира Јпвандића, и пбратип му се речима: ,,Јебем ти матер“, збпг чега је 

дисквалификпван уз ппднпшеое дисциплинске пријаве, збпг екстремнпг несппртскпг ппнашаоа, у 

складу са правилпм 8.10а Правила рукпметне игре, чиме је пријављени рукпметни радник 

извршип прекршај прпписан пдредбпм чл. 190 Дисциплинскпг правилника РСС, а РК 

,,Петрпварадин“ дисиплински прекршај прпписан пдредбпм чл.139 став 1. тачка 45 Дисциплинскпг 

правилника РСС. 

Приликпм пдређиваоа врсте и висине дисциплинске санкције Директпр лиге је ценип све 
пкплнпсти кпнкретнпг случаја и на пснпву тпга дпнеп пдлуку кап у изреци. 

 

ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: 

Прптив пвпг решеоа се мпже изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС путем пвпг 

првпстепенпг пргана у рпку пд 8 дана рачунајући пд дана дпстављаоа. 

Ппднпсилац жалбе је дужан да уз жалбу ппднесе и дпказ п уплати таксе у изнпсу пд 

24.000,00 динара на текући рачун РСС. 



Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће 

жалбу пдбацити кап непснпвану. 

 

 

ДИРЕКТПР 

ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

Дпставити: 

 

1. Пријављенпм рукпметнпм раднику (прекп клуба) 
2. Пријављенпм клубу 

         

 

 

 

 

 

 


