
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА 
СЕВЕР 

Брпј: 3/19-20 
Нпви Сад, 21.10.2019. гпд. 

 
 
Директпр Прве рукпметне лиге Србије ''Север'', Aлександар Медурић, ппступајући кап 

првпстепени дисциплински прган у складу са пдредбпм чл.75 став 2. Дисциплинскпг правилника 
РСС, на пснпву пвлашћеоа из пдредбе чл.26 став 1. алинеја 10. Правилника п удруживаоу и раду 
Заједнице клубпва Прве рукпметне лиге ''Север'', у ппступку кпји је ппкренут прптив рукпметнпг 
радника РК ,,Херцегпвина“ из Сечоа Небпјше Мељанца - лиценца бр. 19110652, дпнеп је: 

 

Р Е Ш Е О Е 
 
 
Рукпметни радника РК ,,Херцегпвина“ из Сечоа Небпјша Мељанац - лиценца бр. 19110652,  
 

ПДГПВПРAН ЈЕ: 
 
јер се на утакмици 2. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигранпј у Ади, дана 29.09.2019. гпдине, између 

РК ,,Пптисје-Плетекс“ из Аде и РК ,,Херцегпвина“ из Сечоа, тпкпм целе утакмице, на трибинама 
непристпјнп и некултурнп ппнашап, вређајући судије између псталпг следећим речима: ,,Јебаћу 
вам матер, ви нисте нпрмални...пизда Вам материна...пичке...“, пратећи судије ппред терена  и 
ппнављајући увреде тпкпм целе утакмице. 

 
чиме је извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.190  Дисциплинскпг правилника 
РСС, па се:  

 
КАЖОАВА: 

 
забранпм вршеоа свих функција у рукпметнпм сппрту у трајаоу пд месец дана, при чему 

му се изречена мера суспензије урачунава у изречену забрану, такп да се забрана рачуна ппчев пд 
03.10.2019. гпдине. 

 
П Б Р А З Л П Ж Е О Е 

 
Рукпметни судија Никпла Мусић је у дисциплнискпј пријави ппднетпј прптив рукпметнпг 

радника РК ,,Херцегпвина“ из Сечоа Небпјше Мељанца - лиценца бр. 19110652, ппсле утакмице 
пдигране дана 29.09.2019. гпдине у Ади између РК ,,Пптисје-Плетекс“ из Аде и РК ,,Херцегпвина“ 
из Сечоа, навеп да је пријављени тпкпм целе утакмице вређап судије између псталпг следећим 
речима: ,,Јебаћу вам матер, ви нисте нпрмални...пизда Вам материна...пичке...“, пратећи судије 
ппред терена  и ппнављајући увреде тпкпм целе утакмице. 

 
Навпде дисциплинске пријаве су свпјим изјавама - сведпчеоем пптврдили рукпметни 

судија Стеван Ђурашинпвић и делегат Вера Вранеш, дпк је пријављени пдбип да изнесе свпју 
пдбрану. 

 



С пбзирпм на све гпре наведенп, Директпр је дпнеп пдлуку п ппкретаоу дисциплинскпг 
ппступка. 

 
Ради утврђиваоа релевентних чиоеница, а пре дпнпшеоа пдлуке п дисциплинскпм 

прекршају, пдређенп је да се пд пријављенпг затражи писана пдбрана у складу са пдредбпм  чл.90 
Дисциплинскпг правилника РСС. 

 
У пстављенпм рпку пријављени није дап свпју пдбрану. 
 
Тпкпм ппступка а на пснпву навпда из дисциплинске  пријаве, изјаве – сведпчеоа судије и 

делегата, Директпр је утврдип да се рукпметни радника РК ,,Херцегпвина“ из Сечоа  Небпјша 
Мељанац - лиценца бр. 19110652 на утакмици 2. кпла ПРЛС ,,Север“ пдигранпј у Ади, дана 
29.09.2019. гпдине, између РК ,,Пптисје-Плетекс“ из Аде и РК ,,Херцегпвина“ из Сечоа, тпкпм целе 
утакмице, на трибинама непристпјнп и некплтурнп ппнашап, вређајући судије између псталпг 
следећим речима: ,,Јебаћу вам матер, ви нисте нпрмални...пизда Вам материна...пичке...“, 
пратећи судије ппред терена  и ппнављајући увреде тпкпм целе утакмице, чиме је извршип 
дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.190  Дисциплинскпг правилника РСС. 
 

Приликпм пдређиваоа врсте и висине дисциплинске санкције Директпр је ценип све 
пкплнпсти кпнкретнпг случаја, и на пснпву истих дпнеп је пдлуку п санкцији кап у изреци. 
 

Пријављенпм се раније изречена мера суспензије урачунава у пвим решеоем изречену 
дисциплинску санкцију забране вршеоа свих функција у рукпметнпм сппрту. 

 
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. 

 
 
               Директпр ПРЛС ,,Север“ 

       
 
 
 

 
 


