
 

Датум: 29.03.2019 

Број: 20/18-2 

 

Директор ДРЛС ''Север'' Вера Вранеш, поступајући као првостепени дисциплински 

орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС, поводом 

дисциплинске пријаве, коју је поднео рукометни делегат Мандић Весна, а у вези са 

догађајем на  утакмици 16. кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце између  МРК ''Сомборелектро'' 

из Сомбора и РК ''Потисје Плетекс'' из Аде, која је одиграна дана 16.03.2019. године у 

Сомбору, на основу овлашћења из члана 26 алинеја 10 Правилника о удруживању и раду 

заједнице клубова ДРЛС ''Север'', дана 29.03.2019. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Свркота Саша,  лиценца број 18191253 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ 

 

Што се дана 16.03.2019. године, на утакмици 16. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за мушкарце, 

одиграној између МРК ''Сомборелектро'' из Сомбора и РК ''Потисје Плетекс'' из Аде, Свркота 

Саша ( лиценца број: 18191253), по изласку из хале спортова делегата и судијског пара, 

неспортски и некултурно се понашао, тако што је на пружену руку делегата у знак поздрава 

непримерено обратио делегату речима: ''Ја се само са господом поздрављам, а са лоповима 

никад'', 

 

чиме је главни дежурни Свркота Саша извршио дисциплински прекршај из члана 190 

Дисциплинског правилника РСС, па се сходно одредбама члана 42, члана 43 и члана 44 

Дисциплинског правилника РСС 

 

КАЖЊАВА 

 

ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА СВИХ ФУНКЦИЈА У РУКОМЕТНОМ СПОРТУ  У ТРАЈАЊУ ОД 30 

(ТРИДЕСЕТ) ДАНА. 

 

У наведену дисциплинску санкцију, урачунава се време за које није вршио функције у 

рукометном спорту за време суспензије, то јест, почев од 18.03.2019.године, сходно члану 12 

став 1 ДП РСС. 

 

На основу члана 9 Дисциплинског правилника РСС, према главном дежурном Свркоти Саши 

 

УКИДА СЕ СУСПЕНЗИЈА 

изречена Решењем број 20/18-1 од дана 18.03.2019. године 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

Рукометни делегат Мандић Весна је директору ДРЛС ''Север'', дана 16.03.2019. 

године, доставио дисциплинску пријаву, у смислу одредби члана 85 Дисциплинског 

правилника РСС, из које пријаве произилази да је дана 16.03.2019.године од стране главног 

дежурног Свркота Саше учињен дисциплински прекршај из члана 190 ДП РСС, па је против  

истог донето решење о покретању дисциплинског поступка  20/18  од 18.03.2019. на основу 

одредбе члана 68 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 

  

Пријављени Свркота Саша, у остављеном року од 8(осам) дана од дана пријема 

дисциплинске пријаве, решења о покретању дисциплинског поступка и решења о суспензији 

није доставио писану одбрану првостепеном органу. 

Током дисциплинског поступка, првостепени дисциплински орган, прочитао  је 

наведену дисциплинску пријаву, прочитао изјаву-сведочење рукометних судија Мусић 

Николе и Ђурашиновић Стевана, па је на основу овако спроведеног поступка утврђено 

следеће чињенично стање: 

дана 16.03.2019. године, на утакмици 16. кола ДРЛС ''СЕВЕР'' за мушкарце, одиграној 

између МРК ''Сомборелектро'' из Сомбора и РК ''Потисје Плетекс'' из Аде, Свркота Саша           

(лиценца број: 18191253), по изласку из хале спортова делегата и судијског пара, неспортски 

и некултурно се понашао, тако што је на пружену руку делегата у знак поздрава 

непримерено обратио делегату речима: ''Ја се само са господом поздрављам, а са лоповима 

никад''. 

Посебно су цењене писане изјаве рукометних судија и делегата, из којих су утврђене 

чињенице везане за време, место и начин извршења прекршаја, а како су изјаве делегата и 

рукометних судија међусобно сагласне и чине логичну целину, истим сам поклонио пуну 

веру. 

На основу свега утврђеног пријављени главни дежурни Свркота Саша је учинио 

прекршај из члана 190 ДП РСС за који прекршај је алтернативно прописана забрана вршења 

свих функција у рукометном спорту до 1 (једне) године или новчана казна до 150.000,00 

динара. 

Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције, за наведени 

дисциплински прекршај, водио сам рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске 

санкције, при чему су цењене, као олакшавајуће околности, да до сада није кажњаван, 

ценећи као отежавајућу околност чињеницу да је пријављени у конкретном случају 

обављајући функцију главног дежурног био задужен да води рачуна о безбедности свих 

актера и да својим поступцима буде пример позитивног понашања у рукометном спорту, а  

не да својим поступцима описаним у диспозитиву овог решења чини супротно, па му је 

имајући у виду наведено изречена дисциплинска санкција, као у диспозитиву овог решења, 

уз очекивање да је казна одмерена сразмерно тежини извршеног прекршаја, висини 

запрећене казне, те да ће се тако постићи сврха кажњавања у смислу поправног утицаја на 

пријављеног, као и циљеви превенције у односу на остале актере у такмичењу. 

 

На основу члана 9 Дисциплинског правилника РСС, према главном дежурном  Свркоти 

Саши укида се суспензија изречена Решењем број 20/18-1 од дана 18.03.2019. године. 

 



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог 

првостепеног органа у року од 8 дана рачунајући од дана достављања. 

Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 

24.000,00 динара на текући рачун РСС. 

Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени 

орган ће жалбу одбацити као неосновану. 

 

 

У Новом Саду,                                                                               Директор лиге ДРЛС ''Север'' 

дана 29.03.2019. године              Вера Вранеш 

                     

      

Доставити: 

1.Свркота Саши ( преко клуба) 

 


