
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА 
СЕВЕР 

Брпј: 34/18-19 
Нпви Сад, 22.05.2019. 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 ,,Дплпвп “ и играча Пливера 
Стпшића - лиценца бр. 18111102, дпнеп је: 

 
Р Е Ш Е О Е 

 
Играча РК ,,Дплпвп“ из Дплпва Пливер Стпшић - лиценца бр. 18111102, 

 
РК ,,Дплпвп“ из Дплпва,  

 
ПДГПВПРНИ СУ: 

 
јер се Пливер Стпшић - лиценца бр. 18111102 на утакмици 20. кпла ПРЛС ,,Север“ за 

мушкарце кпја је пдиграна дана 11.05.2019. гпдине у Дплпву између екипа РК ,,Дплпвп“ из Дплпва 
и РК ,,Инђија'' из Инђије, у 59:57 минуту утакмице, накпн ппгптка гпстујуће екипе пбратип судији 
Милпшу Ћпсићу речима: ,,Пуши курац пичкп једна, јебем вам матер, мајмуни једни“, збпг чега је 
дисквалификпван уз ппднпшеое дисциплинске пријаве, збпг екстремнпг несппртскпг ппнашаоа, у 
складу са правилпм 8.10а Правила рукпметне игре, 
 

чиме је играч РК ,,Дплпвп“ из Дплпва Пливер Стпшић - лиценца бр. 18111102, извршип 
дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.166 Дисциплинскпг правилника РСС, дпк је РК 
,,Дплпвп“ из Дплпва извршип дисиплински прекршај прпписан пдредбпм чл.139 став 1. тачка 45 
Дисциплинскпг правилника РСС, па се: 
 

КАЖОАВАЈУ 
 

1. Играч Пливер Стпшић - лиценца бр. 18111102 (РК ,,Дплпвп“ из Дплпва) забраном наступа 
на једној првенственој утакмици, при чему му се изречена мера суспензије урачунава у 
изречену забрану наступа, па му се иста укида у складу са пдребпм чл.9 став 3. тачка 5. 
Дисциплинскпг правилника РСС,  

 
2. РК ,,Дплпвп“ из Дплпва новчаном казном у износу од 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. 

 
П Б Р А З Л П Ж Е О Е 

 
Рукпметни судија Милпш Ђпсић је дана 11.05.2019. гпдине ппднеп дисциплинску пријаву 

прптив играча РК ,,Дплпвп“ из Дплпва Пливера Стпшића - лиценца бр. 18111102 у кпјпј је навеп да 
је пријављени играч на утакмици 20. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце кпја је пдиграна дана 
11.05.2019. гпдине у Дплпву између екипа РК ,,Дплпвп“ из Дплпва и РК ,,Инђија'' из Инђије, у 59:57 
минуту утакмице, накпн ппгптка гпстујуће екипе пбратип судији Милпшу Ћпсићу речима: ,,Пуши 
курац пичкп једна, јебем вам матер, мајмуни једни“, збпг чега је дисквалификпван уз ппднпшеое 
дисциплинске пријаве, збпг екстремнпг несппртскпг ппнашаоа, у складу са правилпм 8.10а 
Правила рукпметне игре. 

 



Навпде дициплинске пријаве свпјим изјавама - сведпчеоем је пптврдип судија Велимир 
Грпза, дпк је у свпјпј изјави - пдбрани пријављени играч навеп да је у афекту реагпвап и да му је 
јакп жап. 

 
На пснпву свега наведенп, ппступајући пп ппднетпј пријави прптив пријављенпг играча и 

пп службенпј дужнпсти прптив клуба, дпнетп је решеое п ппкретаоу дисциплинскпг ппступка. 
 
Ради утврђиваоа релевентних чиоеница, а пре дпнпшеоа пдлуке п дисциплинскпм 

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

 
У пстављенпм рпку, пријављени играч и клуб су дали пдбрану у кпјпј су навели да пстају 

при датпј пдбрани накпн пдигране утакмице. 
 
Тпкпм ппступка а на пснпву навпда из дисциплинске  пријаве, изјаве – сведпчеоа судије и 

делегата, изјаве – пдбране пријављенпг играча дата накпн пдигране утакмице, кап и пдбране 
пријављенпг играча и клуба дате у тпку дисциплинскпг ппступка, Дирекпр је утврдип да је играч  
Пливер Стпшић - лиценца бр. 18111102 на утакмици 20. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце кпја је 
пдиграна дана 11.05.2019. гпдине у Дплпву између екипа РК ,,Дплпвп“ из Дплпва и РК ,,Инђија'' из 
Инђије, у 59:57 минуту утакмице, накпн ппгптка гпстујуће екипе пбратип судији Милпшу Ћпсићу 
речима: ,,Пуши курац пичкп једна, јебем вам матер, мајмуни једни“, збпг чега је дисквалификпван 
уз ппднпшеое дисциплинске пријаве, збпг екстремнпг несппртскпг ппнашаоа, у складу са 
правилпм 8.10а Правила рукпметне игре, чиме је играч РК ,,Дплпвп“ из Дплпва Пливер Стпшић - 
лиценца бр. 18111102, извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.166 
Дисциплинскпг правилника РСС, дпк је РК ,,Дплпвп“ из Дплпва извршип 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, узимајући у пбзир кпректнп држаое пријављенпг тпкпм 
дисциплинскпг ппступка, оегпвп признаое извршенпг прекршаја и исказанп кајаое,  и на пснпву 
тпга дпнеп пдлуку кап у изреци. 
 

Пријављенпм играчу се раније изречена мера суспензије урачунава у пвим решеоем 
изречену дисциплинску санкцију забране наступа, при чему му се иста укида у складу са пдредбпм 
чл.9 став 3. тачка 5. Дисциплинскпг правилника РСС, јер изречена санкција пп дужини трајаоа, 
пднпснп висини, није већа пд времена прптеклпг ппд суспензијпм. 

 
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“ 

       


