
 
  
 32-019/2 
 10.03.2020. године 

 
Такмичарска комисија РСВ, поступајући као првостепени дисциплински орган у складу са 

одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поступајући у дисциплинском поступку, 
који је покренут по дисциплинској пријави рукометног судије Бранка Радуловића, поднетој против 
рукометног тренера РА „Динамо“ Горана Белића, лиценца број: 19550482, а у вези са догађајем на 
утакмици ЛМК РСВ М12 СЛ, одиграној у Инђији, 29.02.2020. године између екипа РК „Потисје 
Плетекс“ и  РА „Динамо“, дана 10.03.2020. године, донео је следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Горан Белић, тренер Рукометне академије „Динамо“ из Панчева, лиценца број: 

19550482 
и 

2. Рукометна академија „Динамо“ из Панчева 
 

 

ОДГОВОРНИ СУ: 

јер се рукометни тренер РА „Динамо“ Горан Белић, лиценца број: 19550482, на утакмици ЛМК 
РСВ М12 СЛ, одиграној у Инђији, 29.02.2020. године између екипа РК „Потисје Плетекс“ и РА 
„Динамо“ екстремнo неспoртски понашаo такo штo је вређао рукометног судију Бранка Радуловића, 
због чега је у 30. минуту утакмице дисквалификован уз подношење дисциплинске пријаве, због 
екстремног неспортског понашања, у складу са правилом 8.10а Правила рукометне игре, 

чиме je рукометни тренер РА „Динамо“ Горан Белић, лиценца број: 19550482 извршио 
дисциплински прекршај прописан одредбом члана 198. Дисциплинског правилника РСС, а РА 
„Динамо“ дисиплински прекршај прописан одредбом члана 139. став 1. тачка 45 Дисциплинскпг 
правилника РСС, па се: 

 

КАЖЊАВАЈУ: 

 

1. Тренер Рукометне академије ,,Динамо“ Горан Белић - лиценца број: 19550482 забраном 
вршења свих функција у рукометном спорту у трајању од 15 дана, при чему му се 
изречена мера суспензије урачунава у изречену забрану за период почев од 10.03.2020. 
године. 

 
2. Рукометна академија „Динамо“ из Панчева кажњава се новчаном казном у износу од 

8.000,00 динара, коју су дужни уплатити у року од 30 дана рачунајући од дана 
правоснажности овог решења, на текући рачун РСВ број 340-1943-18. 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 Судија Бранко Радуловић поднео је дисциплинску пријаву против рукометног тренера РА 
„Динамо“ Горана Белића, лиценца број: 19550482, у којој је навео да се пријављени Горан Белић на 
утакмици ЛМК РСВ М12 СЛ, одиграној у Инђији, 29.02.2020. године између екипа РК „Потисје 
Плетекс“ и  РА „Динамо“, непристојно и некултурно понашао, тако што је вређао судије, које су му 
због тога у 30. минуту утакмице изрекле дисквалификацију уз подношење дисциплинске пријаве. 

 

Наводе дисциплинке пријаве својим изјавама сведочењем потврдили су судија Милан 

Тодоровић и делегат Мирела Николић, док Милош Митровић није дао изјаву-одбрану на лицу места. 

Такмичарска комисија РСВ је током поступка омогућила пријављеном клубу и тренеру да дају 

своју одбрану. У остављеном року од осам (8) дана пријављени клуб и тренер нису дали своју 

одбрану. 

Током поступка, а на основу навода из дисциплинске пријаве, изјаве – сведочења судије и 
делегата, такмичарска комисија РСВ је утврдила да је рукометни тренер РА „Динамо“ Горан Белић, 
лиценца број: 19550482, на утакмици ЛМК РСВ М12 СЛ, одиграној у Инђији, 29.02.2020. године 
између екипа РК „Потисје Плетекс“ и РА „Динамо“ је вређао рукометног судију Бранка Радуловића, 
због чега је у 30. минуту утакмице дисквалификован уз подношење дисциплинске пријаве, због 
екстремног неспортског понашања, у складу са правилом 8.10а Правила рукометне игре, а чиме je 
рукометни тренер РА „Динамо“ Горан Белић, лиценца број: 19550482 извршио дисциплински 
прекршај прописан одредбом члана 198. Дисциплинског правилника РСС, а РА „Динамо“ 
дисциплински прекршај прописан одредбом члана 139. став 1. тачка 45 Дисциплинског правилника 
РСС. 

Приликом одређивања врсте и висине дисциплинске санкције такмичарска комисија РСВ је 
ценила све околности конкретног случаја и на основу тога донео одлуку као у изреци. 

 
 
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 
           
 

 
 
 
 
Доставити:  
 

 Рукометном тренеру Горану Белићу (преко клуба) 
РА „Динамо“ – Панчево 

 


