
 
 
 
 
 
 
 

 
 
84-018/2 

15.02.2019. године 
 

Директор ЛМК РСВ, Владимир Кнежић, поступајући као првостепени такмичарски орган је у 
складу са чланом 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, а поводом дисциплинског поступка који је 
покренут против рукометног тренера РК „Врбас Петрол“ Милоша Митровића, лиценца број: 18530481, 
због дисциплинских прекршаја из члана 198. Дисциплинског правилника РСС, те против РК „Врбас 
Петрол“, из Врбаса, због дисциплинског прекршаја из члана 139. став 1. тачка 45. Дисциплинског 
правилника РСС, а у вези са догађајем на утакмици ЛМК РСВ М14 СЛ, одиграној у Зрењанину, 22.02.2019. 
године између екипа РК „Војводина“ и  РК „Врбас Петрол“, у складу са одредбама члана 7. став 1. 
Дисциплинског правилника РСС, донео је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Према:  
 
Рукометном тренеру РК „Врбас Петрол“ Милошу Митровићу, лиценца број 18530481, на основу 

одредби члана 8. тачка 1.  Дисциплинског правилника РСС  
 

ИЗРИЧЕ СЕ СУСПЕНЗИЈА 
 

 која му по овом решењу може трајати до доношења коначног решења о дисциплинским 
прекршајима који су предмет овог дисциплинског поступка, а најдуже месец дана. 
 
 За време трајања суспензије суспендовани не може да наступа у такмичењу. 
 
 Жалба на ово решење не задржава његово извршење. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Судија Тамара Савковић поднела је дисциплинску пријаву против рукометног тренера РК „Врбас 
Петрол“ Милоша Митровића, лиценца број: 18530481, у којој ј енавела да се пријављени Милош 
Митровић на утакмици ЛМК РСВ М14 СЛ, одиграној у Зрењанину, 22.02.2019. године између екипа РК 
„Војводина“ и  РК „Врбас Петрол“, током непристојно и некултурно понашао, тако што је вређао судије, 
које су му због тога у 34. минуту утакмице изрекле дисквалификацију уз подношење дисциплинске 
пријаве. 

 
Наводе дисциплинке пријаве својим изјавама сведочњем потврдили су судија Наташа Дабић, 

делегат Мирјана Галин, као и записничар Анђела Новаковић, док Милош Митровић није дао изјаву-
одбрану на лицу места. 
 

Због свега горе наведеног донето је решење о покретању дисциплинског поступка бр.83-018/2 
дана 05.03.2019.године против рукометног тренера РК „Врбас Петрол“ Милоша Митровића, лиценца 
број: 18530481 због основане сумње да је извршио дисциплински прекршај из члана 198. Дисциплинског 
правилника РСС, те против РК „Врбас Петрол“ из Врбаса због основане сумње да је извршио 
дисциплински прекршај из члана 139. став 1. тачка 45. Дисциплинског правилника РСС. 

 



Основана сумња да су пријављени извршили горе наведене дисциплинске прекршаје 
произилази из навода дисциплинских пријава, који су потврђени и у својој изјави-сведочењу судија 
Наташа Дабић, делегат Мирјана Галин, као и записничар Анђела Новаковић, док Милош Митровић није 
дао изјаву-одбрану на лицу места. 
 

Сматрам да је оправдано да се пријављеном изрекне суспензија, с обзиром на начин извршења 
предметног дисциплинског прекршаја, јер је и након изрицања казне наставио са вређањем свих 
службених лица, а нарочито јер се ради о такмичењу у ЛМК, па се пријављени на описан начин понашао 
пред младим играчима, а што све представља основ за изрицање суспензије према члану 8. тачка 1. 
Дисциплинског правилника РСС. 

 
Дужина трајања суспензије је одређена у складу са одредбом члана 9. став 1. Дисциплинског 

правилника РСС.  
 
Да суспендовани не може за време суспензије да наступа у такмичењу је одлучено на основу 

одредбе члана 6. став 2. Дисциплинског правилника РСС. 
 
Да жалба на ово решење не одлаже његово извршење је одлучено на основу члана 11. став 3. 

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 3 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. 
 

 
 
 
 

ДИРЕКТОР ЛМК РСВ 
Владимир Кнежић,с.р. 

 
 
 
 
 
 

Доставити:  
1.Пријављеном рукометном раднику (преко клуба) 
2.Надлежном органу за такмичење 


