
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 4/2017-2018 

Нпви Сад, 23.10.2017. гпдине 

 
 

Директпр ПРЛС ,,Север'', Aлександар Медурић, ппступајући кап првпстепени дисциплински  
прган у складу са пдредбпм чл.75 ст.2 Дисциплинскпг правилника РСС, а на пснпву пвлашћеоа 
из пдредбе чл.26 ст.1 алинеја 10. Правилника п удруживаоу и раду Заједнице клубпва ПРЛС 
''Север'', у дисциплинскпм ппступку кпји је ппкренут прптив судијскпг пара Дејана 
Мартинпвића и Бранислава Ћиркпвић Решеоем бр.4/2017-2018 пд 14.10.2017. гпдине, збпг 
ппстпјаоа сумое да су извршили дисциплински прекршај прпписан пдредбпм чл.180 став 1. 
Дисциплинскпг правилника РСС , дпнеп је: 
 

Р Е Ш Е О Е 
 
Рукпметне судије: 
 

ДЕЈАН МАРТИНОВИЋ (лиценца бр.17112009) 
 

БРАНИСЛАВ ЋИРКОВИЋ (лиценца бр.17112010) 
 

ПДГПВПРНИ СУ: 
 
јер су на утакмици 4. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце пдигранпј дана 14.10.2017. гпдине у 
Мпкрину између екипа РК ,,Црвена Звезда“ из Мпкрина и РК ,,Јабука'' из Јабуке, накпн штп су 
приликпм напада екипе РК ,,Црвена Звезда“  у 59:47 минуту утакмице играча РК ,,Јабука“ 
Давида Пешића дисквалификпвали збпг екстремнпг несппртскпг ппнашаоа, у складу са 
правилпм 8.10а Правила рукпметне игре, прппустили да примене правилп 8.10д и дпсуде 
седмерац за РК ,,Црвена Звезда“, 
 
чиме су извршили дисциплински прекршај прпписан пдредбпм  чл.180 став 1. Дисциплинскпг 
правилника РСС, па се: 
 

КАЖОАВАЈУ 
 

ЗАБРАНПМ ВРШЕОА ФУНКЦИЈЕ У ТРАЈАОУ ПД 15 (ПЕТНАЕСТ) ДАНА 
 
На пснпву чл.12 Дисциплинскпг правилника РСС урачунава се време за кпје је наведени 
судијски пар бип суспендпван у складу са Решеоем бр.4-1/2017-2018 пд 14.10.2017. гпдине. 

 
П б р а з л п ж е о е 

 
На пснпву инфпрмација дпбијених пд стране делегата Стевице Јевремпва са утакмице 

4. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце кпја је пдиграна дана 14.10.2017. гпдине Директпр је 
ппкренуп дисциплински ппступак прптив судијскпг пара Дејана Мартинпвића и Бранислава 
Ћиркпвића збпг сумое да су на утакмици 4. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце кпја је пдиграна 
дана 14.10.2017. гпдине у Мпкрину између екипа РК ,,Црвена Звезда“ из Мпкрина и РК ,,Јабука'' 
из Јабуке, накпн штп су приликпм напада екипе РК ,,Црвена Звезда“ у 59:47 минуту утакмице 
играча РК ,,Јабука“ Давида Пешића дисквалификпвали збпг екстремнпг несппртскпг ппнашаоа, 
у складу са правилпм 8.10а Правила рукпметне игре, прппустили да примене правилп 8.10д и 
дпсуде седмерац за РК ,,Црвена Звезда“. 
 



Пријављене рукпметне судије, у свпјим дпдатним изјавама - писаним пдбранама, 

признале су да су без намере начинили прппуст кпји им се ставља на терет, уз наппмену да тим 

прппустпм нису утицали на исхпд утакмице. 

 

Одбрану пријављених рукпметних судија, Директпр је ценип кап признаое учиоенпг 

дисциплинскпг прекршаја, те је на пснпву свега гпре наведенпг утврђенп да су пни извршили 

дисциплински прекршај кпји им се ставља на терет. 

 

Приликпм утврђиваоа врсте и висине дисциплинске санкције, Директпр је ценип кап 

плакшавајуће пкплнпсти да наведени судијски пар дп сада није кажоаван, да извршеоем 

прекршаја нису утицали на исхпд утакмице, кап и оихпвп искренп држаое у тпку ппступка, дпк 

није билп ппсебних птежавајућих пкплнпсти, накпн чега је пријављенима пдмерена 

дисциплинска санкција, кап у дисппзитиву пвпг решеоа. 

 

На пснпву чл.12 Дисциплинскпг правилника РСС у изречену казну урачунава се време за 
кпје наведени судијски пар бип суспендпван у складу са Решеоем бр.4-1/2017-2018 пд 
14.10.2017. гпдине. 

 
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: 

Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС путем пвпг 
првпстепенпг пргана у рпку пд псам (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 РСВ 340-1943-18. 

У случају ппднпшеоа жалбе без истпвременпг дпстављаоа дпказа п  уплати прпписане 
таксе, жалба ће бити пдбачена кап недпзвпљена. 

 
 
 

ДИРЕКТПР 
ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

 
Дпставити: 

 

1. судији Дејану Мартинпвићу 
2. судији Браниславу Ћиркпвићу 

 
 
 

 

 

 

 


