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Такмичарска комисија РСВ, поступајући као првостепени дисциплински орган у складу са 
одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, у поступку који је покренут против 
Женског рукометног клуба „Панчево“ из Панчева због сумње да је извршио дисциплински 
прекршај прописан одредбом члана 141 став 2. Дисциплинског правилника РСС, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

Женски рукометни клуб „Панчево“ из Панчева 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 

 Што : 

је одустао од даљег такмичења у Лиги млађих категорија Рукометног савеза Војводине у 
узрасту девојчице Ж16, 

чиме је Женски рукометни клуб „Панчево“ из Панчева извршио дисциплински прекршај 
прописан одредбом члана 141. став 2. Дисциплинског правилника РСС, 

па се применом горе наведеног члана, те чл.37,38,39,40,51 и 52 Дисциплинског 
правилника РСС, 

 

КАЖЊАВА 

На НОВЧАНУ КАЗНУ У ИЗНОСУ ОД 30.000,00 (ТРИДЕСЕТХИЉАДА) ДИНАРА, коју су дужни 
уплатити у року од 30 (тридесет) дана рачунајући од дана правоснажности овог решења, на текући 
рачун РСВ бр. 340-1943-18. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Женски рукометни клуб ЖРК „Панчево“ из Панчева, је дана 18.02.2020. године у 00:45 
путем е-маила доставио Одлуку Управног одбора ЖРК „Панчево“ у којој се, између осталог, 
наводи да ЖРК „Панчево“ из Панчева одустаје од даљег такмичења у Лиги млађих категорија 
Рукометног савеза Војводине у узрасту девојчице Ж16. 

 

У поменутој одлуци је наведено: „На основу извештаја спортског директора клуба 

Светлане Ничевски, о дешавањима на утакмици ЛМК Војводине Ж16 ,одигране 02.02.2020. у 

Сремској Митровици, закључили смо да су наводи у образложењу суспензије поменуте 

неистинити и крајње некоректни посебно што јој делегат турнира није понудио да по прекиду 

утакмице напише изјаву. Стога, у знак протеста, повући ћемо екипу из даљег такмичења свесни 

консеквенци. Светлана Ничевски је својим радом и спортском каријером заслужила много више 

поштовања од стране комплетне рукометне организације а посебно од стране директора 



такмичења који није показао довољно жеље да се читав случај детаљније испита и нађе прави 

разлог за тако драстичан и неуобичајен поступак као што је повлачење екипе са терена. ЖРК 

„Панчево“  је озбиљан клуб који редовно извршава СВЕ обавезе према рукометној организацији и 

зато молимо надлежне да наш гест схвате озбиљно и да добро размисле ко је најбитнији у нашем 

рукомету. По нашем мишљењу су то непосредни актери на терену и људи који у овим тешким 

временима обезбеђују услове за тренирање и играње утакмица а не службена лица која зарађују 

од рукомета. Ми ћемо увек више веровати у ове прве уз дужно поштовање према свим 

службеним лицима, али омаловажавање нећемо дозволити никада. На располагању смо увек за 

разговор и налажење правих решења.“.  

У току поступка је утврђено да се ЖРК „Панчево“ из Панчева уредно пријавио за 
такмичење у ЛМК РСВ у конкуренцији Ж16, као и да је одриграо први круг такмичења, односно 
прва два кола Супер лиге. 

 
 
Због свега наведеног произилази да је клуб учинио дисциплински прекршај из чл.141 ст.2 

Дисциплинског правилника РСС, јер је клуб неоправдано одустао од наведеног такмичења. 
 
Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције провостепени орган је ценио 

све околности случаја, а нарочито тежину и последица извршења прекршаја и околности под 
којима је учињен, при чему је као олакшавајуће околности ценио тешку материјално-финансијску 
ситуацију. Поред тога, приликом одмеравања висине саме казне узете су у обзир конкретне 
прилике учиниоца, тј. материјална ситуација пријављеног клуба, па је имајући у виду све наведено 
изречена новчана казна у износу од 30.000,00 динара, сматрајући да ће се њоме постићи 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. 

 
 

 
           Такмичарска комисија РСВ 
          
 
 
 

 


