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Такмичарска комисија Рукометног савеза Војводине, поступајући као првостепени дисциплински 
орган у складу са одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, у дисциплинском поступку 
који је покренут против играча Бранка Радановића, због дисциплинског прекршаја из члана 166. 
Дисциплинског правилника РСС, дана 8. марта 2018. године, донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Играч РК “Динамо“ из Панчева, Бранко Радановић 

 
ОДГОВОРАН ЈЕ: 

 
Што је : 
као играч РК „Динамо“ из Панчева, након завршетка утакмице Финала Купа Војводине за 

мушкарце, која је одиграна дана 21.02.2018. године у Оџацима између екипа РК „Војводина“ из Новог 
Сада и РК „Динамо“ из Панчева, вређао судије предметне утакмице, Панџић Александра и Мошорински 
Ивана, тако што им је рекао да су лопови и да узимају паре како би покрали његов клуб, 
 

чиме је учинио дисциплински прекршај прописан одредбом члана 166. Дисциплинског 
правилника РСС, па се, применом чланова 37, 38, 39 и 40. Дисциплинског правилника РСС : 
 

КАЖЊАВА 
 

новчаном казном у износу од 50.000,00 динара, коју је дужан уплатити у року од 8 дана 
рачунајући од дана правоснажности овог решења, на текући рачун РСВ бр. 340-1943-18. 

Уколико се наведена новчана казна не уплати у остављеном року иста ће бити замењена за 
дисциплинску санкцију забране наступа, тако што ће се за сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне 
изрећи забрана наступа на једној утакмици. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Рукометни судија Александар Панџић дана 21.02.2018. године поднео је дисциплинску пријаву 
против играча РК „Динамо“ из Панчева Бранка Радановића, у којој је навео да је поменути након 
завршетка утакмице Финала Купа Војводине за мушкарце, која је одиграна дана 21.02.2018. године у 
Оџацима између екипа РК „Војводина“ из Новог Сада и РК „Динамо“ из Панчева, вређао њега и судију 
Мошорински Ивана, који су судили предметну утакмицу. 

На основу наведене пријаве, ТК РСВ као првостепени орган је покренула дисциплински поступак 
сматрајући да су испуњени услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног играча. 

У својој Изјави-одбрани играч Бранко Радановић је навео да ни једну ружну реч није рекао 
рукометним судијама и да је само приговарао због грешака, које су судије правиле на штету његове екипе, 
као и да му је образ чист. 



ТК РСВ је током поступка, прибавила писану Изјаву-сведочења делегата Милана Гашића и Изјаву-
одбрану пријављеног играча, па је након тако спроведеног доказног поступка утврдила следеће 
чињенично стање : 

Играч РК „Динамо“ из Панчева Бранко Радановић је након завршетка утакмице Финала Купа 
Војводине за мушкарце, која је одиграна дана 21.02.2018. године у Оџацима између екипа РК „Војводина“ 
из Новог Сада и РК „Динамо“ из Панчева, вређао судије предметне утакмице Панџић Александра и 
Мошорински Ивана тако што им је рекао да су лопови и да узимају паре како би покрали његов клуб. 

Горе наведено чињенично стање је утврђено на основу изведених доказа који су цењени сваки 
појединачно, а и у међусобном контексту. 

Посебно је оцењивана Изјава-сведочење делгата предметне утакмице Милана Гашића из које је 
утврђено да је пријављени играч критичном приликом наведеним рукометним судијама на некоректан и 
вулгаран начин коментарисао њихово суђење и њихову намеру да „покраду“ његову екипу, па је његов 
исказ прихваћен у целости као искрен и уверљив. 

Посебно је цењен исказ рукометног судије Панџић Александра из којег је утврђено да је 
пријављени играч њему и судији Мошорински Ивану критичном приликом рекао да да су лопови и да 
узимају паре како би покрали његов клуб, а који исказ је прихваћен у целости јер првостепени орган није 
нашао разлога да у њега посумња, јер је потврђен и исказом делегата Милана Гашића. 

Одбрана пријављеног је такође посебно оцењивана, али није могла бити прихваћена јер је у 
супротности са исказом рукометног судије Панџић Александра и делегата Милана Гашића, због чега је 
оцењена као неискрена и срачуната на избегавање дисциплинске одговорности.   

На основу свега утврђеног произилази да је пријављени у време, на месту и на начин ближе описан 
у изреци овог решења вређао наведене рукометне судије јер наведени исказ пријављеног објективно 
представља увреду за исте, због чега се у тавим радњама пријављеног стичу сви битни елементи 
дисциплинског прекршаја из члана 166.  Дисциплинског правилника РСС , због чега је за исти проглашен 
одговорном и кажњен.  

Приликом утврђивања врсте у висине дисциплинске санкције водило се рачуна о врсти и висини 
запрећене дисциплинске санкције, при чему су цењене све околности које утичу на одмеравање, при чему 
је као олакшавајућа околност узета чињеница да пријављени до сада није кажњаван, док посебних 
отежавајућих околности није било, након чега је пријављеном играчу одмерена дисциплинска санкција, 
као у диспозитиву овог решења, уз очекивање да је казна одмерена сразмерно тежини извршеног 
прекршаја и висини запрећене казне, те да ће се њоме постичи сврха кажњавања. 
 
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 дужан 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. 
 
 
 
        КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊА РСВ 

 
 


