
 
 
Број: 05/17-18 

 

Директор ДРЛС ''Север'', Марко Менићанин, поступајући као првостепени 
дисциплински орган, у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника 
РСС, поводом дисциплинске пријаве делегата Вукашина Вујичића, са утакмице 15. 
кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце, која је одиграна дана 03.03.2018. године у Риђици, 
између екипа ОРК ''Далматинац'' из Риђице и МРК ''Сомборелектро'' из Сомбора, на 
основу овлашћења из члана 26 алинеја 10 Правилника о удруживању и раду 
заједнице клубова ДРЛС ''Север'', дана 12.03.2018. године, донео је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Борис Олујић (ОРК ''Далматинац'', Риђица), лиценца број 17210656 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 
што се: 
 
дана 03.03.2018. године, за време утакмице 15. кола ДРЛС ''Север'' за 

мушкарце, између екипа ОРК ''Далматинац'' из Риђице и МРК ''Сомборелектро'' из 
Сомбора, неспортски и некултурно понашао, тако што је у 50. минуту опсовао мајку 
судијама и делегату, а потом  им се обратио речима ''Ј***м вас све у уста, и вас и све из 
савеза, који су вас послали'', након чега је одгурнуо и срушио столицу, која се 
налазила поред записничког стола,  

чиме је извршио дисциплински прекршај из члана 190 Дисциплинског 
правилника РСС, 
 

па се сходно одредби 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 05.03.2018. 
године, сходно члану 12 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 

 
 

 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Делегат Вукашин Вујичић је директору ДРЛС ''Север'', дана 03.03.2018. године, 

доставио дисциплинску пријаву у смислу одредби члана 85 Дисциплинског 
правилника РСС, а из које произилази да је на утакмици 15. кола ДРЛС ''Север'' за 
мушкарце, која је одиграна дана 03.03.2018. године у Риђици, између екипа ОРК 
''Далматинац'' из Риђице и МРК ''Сомборелектро'' из Сомбора, учињен дисциплински 
прекршај од стране Бориса Олујића из ОРК ''Далматинац''. 

Директор ДРЛС ''Север'' је на основу одредбе члана 68 став 1 Дисциплинског 
правилника РСС, по службеној дужности, након сазнања о извршеном прекршају, а из 
наведене дисциплинске пријаве делегата Вукашина Вујичића, као првостепени 
дисциплински орган, извршио увид у наведену изјаву-пријаву, изјаву-сведочење 
рукометних судија Бранка и Михајла Миловца, а све за радње описане у наведеној 
дисциплинској пријави. 

Пријављени Борис Олујић је, у писаној одбрани, у битном, навео да је у 50. 
минуту удаљен са места мериоца времена, да су судије и делегат целу утакмицу 
дозвољавали клупи МРК ''Сомборелектро'' да стоје и протествују на сваку одлуку, да 
делегат ни у једном моменту није реаговао, да је у наведеном минуту устао, шутнуо 
столицу, пљунуо на подлогу и напустио терен.  

У односу на Бориса Олујића, прикупљени су други докази, при чему су 
прибављене изјаве рукометних судија и делегата, па је такође без одржавања 
расправе, оцењујући у смислу члана 92 став 3 ДП РСС, да иста није неопходна ради 
разјашњења стања, утврђено следеће чињенично стање: 

Борис Олујић се дана 03.03.2018. године, за време утакмице 15. кола ДРЛС 
''Север'' за мушкарце, између екипа ОРК ''Далматинац'' из Риђице и МРК 
''Сомборелектро'' из Сомбора, неспортски и некултурно понашао, тако што је у 50. 
минуту опсовао мајку судијама и делегату, а потом им се обратио речима ''Ј***м вас 
све у уста, и вас и све из савеза, који су вас послали'', након чега је одгурнуо и срушио 
столицу, која се налазила поред записничког стола. 

Посебно су цењене писане изјаве рукометних судија и делегата, из којих су 
утврђене чињенице везане за време, место и начин извршења прекршаја, па су изјаве 
делегата и рукометних судија међусобно сагласне и чине логичну целину. 

На основу свега утврђеног пријављени Борис Олујић је, несумњиво, учинио 
прекршај из члана 190 ДП РСС, за који прекршај је алтернативно прописана забрана 
вршења свих функција у руометном спорту до једне године или новчана казна до 
150.000,00 динара. 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, водио сам 
рачуна о врсти и висини запрећене дисциплинске санкције, при чему су цењене, као 
олакшавајуће околности, да пријављени Борис Олујић до сада није кажњаван, док 
није било посебних отежавајућих околности, након чега је пријављеном одмерена 
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 наведену дисциплинску санкцију, која је изречена Борису Олујићу, 
урачунава се време за које није вршио функцију за време суспензије, то јест, почев од 
05.03.2018. године, када је донето Решење о суспензији Бориса Олујића, а сходно 
члану 12 став 1 Дисциплинског правилника РСС. 

 
 
 

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 12.03.2018. године       Марко Менићанин 
                     

   

 

 

 


