
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29-019/2 
10.03.2020. године 

 
Такмичарска комисија РСВ, поступајући као првостепени такмичарски орган је у складу са чланом 

75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, у поступку против рукометног тренера ЖРК „Панчево“ Светлане 
Ничевски, лиценца број: 19520582 због дисциплинских прекршаја из члана 198. , члана 195. став 2. и члана 
197. став 1. Дисциплинског правилника РСС као и Женског рукометног клуба „Панчево“ из Панчева због 
дисциплинских прекршаја из чланова 139. став 1. тачка 45. и члана 142. Дисциплинског правилника РСС, 
донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
1. Рукометни тренер ЖРК „Панчево“ Светлана Ничевски, лиценца број: 19520582, 
2. Женски рукометни клуб „Панчево“ из Панчева 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   С У 
  
 

Што су : 

 
I. рукометни тренер ЖРК „Панчево“ Светлана Ничевски, лиценца број: 19520582 у 33. минуту 

утакмице ЛМК РСВ Ж16 СЛ, која је одиграна у Сремској Митровици у недељу 2. фебруара 2020. године са 
почетком у 13:30 часова између екипа ЖРК „Панчево“ из Панчева и ЖОРК „Кикинда“ из Кикинде 
увредљиво и претећи се понашала према судији Тадеју Добријевићу, обративши му се речима: „Дебилу, 
сад ћеш га судити маму, а ја ћу се побринути да више никад не судиш“, што су судије окарактерисале као 
екстремно неспортско понашање, због чега јој је судија Добријевић изрекао дисквалификацију уз 
подношење дисциплинске пријаве, због екстремног неспортског понашања, у складу са правилом 8.10а 
Правила рукометне игре, 
 

чиме је рукометни тренер ЖРК „Панчево“ Светлана Ничевски, лиценца број: 19520582 извршила 
дисциплински прекршај прописан одредбом члана 198. Дисциплинског правилника РСС, а ЖРК „Панчево“ 
из Панчева дисциплински прекршај прописан одредбама члана 139. став 1. тачка 45. Дисциплинског 
правилника РСС 

 
II. рукометни тренер ЖРК „Панчево“ Светлана Ничевски, лиценца број: 19520582 у 33. минуту 

утакмице ЛМК РСВ Ж16 СЛ, која је одиграна у Сремској Митровици у недељу 2. фебруара 2020. године са 
почетком у 13:30 часова између екипа ЖРК „Панчево“ из Панчева и ЖОРК „Кикинда“ из Кикинде, након 
добијања дисквалификације са писаним извештајем, одбила да настави одигравање утакмице, прии чему 
је наговорила играчице и другог рукометног тренера свог клуба да напусте терен и оду у свлачионицу, 
како би онемогућили регуларно настављање поменуте утакмице, што су играчице њеног тима и 
послушале те су напустиле терен, што је коначно изазвало трајни прекид предметне утакмице, 
 

чиме је рукометни тренер ЖРК „Панчево“ Светлана Ничевски, лиценца број: 19520582 извршила 
дисциплинске прекршаје прописане одредбама члана 195. став 2.  и 197. став 1. Дисциплинског 
правилника РСС, а ЖРК „Панчево“ из Панчева дисциплински прекршај прописан одредбама члана 142. 
Дисциплинског правилника РСС, па им се: 

 
на основу одредби члана 53. Дисциплинског правилника РСС претходно, 



У Т В Р Ђ У Ј У 
 

1. Рукометном тренеру ЖРК „Панчево“ Светлани Ничевски, лиценца број: 19520582, 
-за дисциплински прекршај из члана 198. Дисциплинског правилника РСС, описан у тачки I изреке, 
дисциплинска санкција ЗАБРАНА ВРШЕЊА СВИХ ФУНКЦИЈА у трајању од 15 (петнаест) дана, 
-за дисциплинске прекршаје из чланова 195. став 2.  и 197. став 1. Дисциплинског правилника РСС, 
описан у тачки II изреке, дисциплинска санкција ЗАБРАНА ВРШЕЊА СВИХ ФУНКЦИЈА у трајању од 2 
(два) месеца и 15 (петнаест) дана, 

 
2. Женском рукометном клубу „Панчево“ из Панчева, 

-за дисциплински прекршај из члана 139. став 1. тачка 45. Дисциплинског правилника РСС, описан 
у тачки I изреке, дисциплинска санкција НОВЧАНА КАЗНА у износу од 8.000,00 (осам хиљада) 
динара, 
-за дисциплински прекршај из члана 142. Дисциплинског правилника РСС, описан у тачки II изреке, 
дисциплинска санкција НОВЧАНА КАЗНА у износу од 30.000,00 (тридесет хиљада) динара, 
 
па се применом одредби чланова 37. , 38. , 39. , 40. , 42. тачка 2. , 44. , 51. и 53. Дисциплинског 
правилника РСС : 
 

КАЖЊАВАЈУ 
 

1. Рукометни тренер ЖРК „Панчево“ Светлана Ничевски, лиценца број: 19520582, на јединствену 
дисциплинску санкцију  ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА СВИХ ФУНКЦИЈА у трајању од 3 (три) месеца, у коју 
му се има урачунати време за које није наступала за време суспензије почев од 10.02.2020. године 
па до укидања исте, 
 

2. Женски рукометни клуб „Панчево“ из Панчева на јединствену НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од 
38.000,00 (тридесетосамхиљада) 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 
 

У вези са дисциплинским прекршајима описаним у тачки I. овог решења, рукометни судија Тадеј 
Добријевић је дана 02.02.2020. године поднео дисциплинску пријаву против рукометног тренера ЖРК 
„Панчево“ Светлане Ничевски, лиценца број: 19520582 са образложењем да се пријављена увредљиво и 
претећи понашала према њему у 33. минуту утакмице ЛМК РСВ Ж16 СЛ, која је одиграна у Сремској 
Митровици у недељу 2. фебруара 2020. године са почетком у 13:30 часова између екипа ЖРК „Панчево“ 
из Панчева и ЖОРК „Кикинда“ из Кикинде. 
 Наводе из дисциплинскe пријавe, потврдили су у својим изјавама-сведочењима судија Владимир 
Тасић, као и делегат Вања Стојановић, који су изјавили да се пријављени рукометни тренер заиста судији 
Тадеју Добријевићу обратио речима: „Дебилу, сад ћеш га судити маму, а ја ћу се побринути да више никад 
не судиш“, због чега му је судија Добријевић изрекао дисквалификацију уз подношење дисциплинске 
пријаве, због екстремног неспортског понашања, у складу са правилом 8.10а Правила рукометне игре. 
 

Пријављени рукометни тренер је одбијао сарадњу са делегатом и из тог разлога од исте није 
захтевано да изјаву-одбрану да на лицу места. 

 
У вези са дисциплинским прекршајима описаним у тачки II. овог решења рукометни делегат Вања 

Стојановић је дана 02.02.2020. године у Извештају делегата турнира навела да je рукометни тренер ЖРК 
„Панчево“ Светлана Ничевски, лиценца број: 19520582 на горе наведеној утакмици, након добијања 
дисквалификације са писаним извештајем, одбила да настави одигравање утакмице, прии чему је 
наговорила играчице и другог рукометног тренера свог клуба да напусте терен и оду у свлачионицу, како 
би онемогућили регуларно настављање поменуте утакмице, што су играчице њеног тима и послушале те 
су напустиле терен, што је коначно изазвало трајни прекид предметне утакмице. 



 
Пријављени рукометни тренер је одбиојао сарадњу са делегатом и из тог разлога од исте није 

захтевано да изјаву-одбрану да на лицу места. 
 
На основу свега горе наведеног, Такмичарска комисија РСВ је, сматрајући да су испуњени услови 

за покретање дисциплинског поступка против пријављеног рукометног тренера и његовог клуба, донео 
решење о покретању дисциплинског поступка, а све то у складу са одредбом члана 89. став 1. 
Дисциплинског правилника РСС, а затим је ради утврђивања релевантних чињеница, одређено је да се од 
пријављеног рукометног тренера и клуба затражи писана одбрана у складу са чланом 90. Дисциплинског 
правилника РСС, а такође и изјаве-сведочења од: 

 Одговорног представника екипе ЖОРК „Кикинда“ 

 Судија предметне утакмице 

 Записничара предметне утакмице 

 Мериоца времена предметне утакмице 

 Главног дежурног предметне утакмице 
У року од 8 (осам) дана, прибављене су све изјаве-одбране, као и изјаве сведочења, осим изјаве-

одбране ЖРК „Панчево“ и  тренера Светлане Ничевски. 
Уместо изјаве одбране, на званичну адресу ТК РСВ, стигла је одлука ЖРК „Панчево“ у којој се 

између осталог наводи да су наводи у пријави потпуно измишљени и да ће ЖРК „Панчево“ иступити из 
свих такмичења ЛМК РСВ, уколико њихов тренер Светлана Ничевски буде кажњена. 

Наведену одлуку Тамичарска комисија РСВ је ценила, али исту није могла да прихвати, јер је у 
супротности са свим осталим изјавама-сведочењима. 

 
У изјави-сведочењу судије Владимира Тасића наведено је следеће: „Дана 02.02.2020. у Сремској 

Митровици на турниру ЛМК РСВ Ж16 на утакмици између „ЖРК „Панчево и ЖОРК „Кикинда“ у 33. минуту 
судија Тадеј Добријевић изрекао је дисквалификацију са писаним извештајем за тренера екипе ЖРК 
„Панчево“ Ничевски Светлани (19520581) по правилу 8.10а. Она му се обраила речима, цитирам: „Дебилу, 
ја ћу се постарати да више не судиш. Судићеш га мами.“ Након изречене дисквалификације, повукла је 
екипу са терена. “ 

 
У изјави-сведочењу делегата Вање Стојановић наведено је следеће: „Дана 02.02.2020. у Сремској 

Митровици на турниру ЛМК РСВ Ж16 на утакмици између „ЖРК „Панчево и ЖОРК „Кикинда“ у 33. минуту 
судија Тадеј Добријевић изрекао је дисквалификацију са писаним извештајем за тренера екипе ЖРК 
„Панчево“ Ничевски Светлани (19520581) по правилу 8.10а. Она му се обратила речима, цитирам: 
„Дебилу, ја ћу се постарати да више не судиш. Судићеш га мами.“ Судија Тадеј Добријевић ју је питао да 
понови и она му је опет поновила исто. Након изречене дисквалификације, она је повукла своју екипу са 
терена и утакмица се није наставила.“ 

 
У изјави-сведочењу мериоца времена Александра Ђоровића наведено је следеће: „Дана 

02.02.2020. у Сремској Митровици на турниру ЛМК РСВ Ж16 на утакмици између „ЖРК „Панчево и ЖОРК 
„Кикинда“ у 33. минуту судија Тадеј Добријевић изрекао је дисквалификацију са писаним извештајем за 
тренера екипе ЖРК „Панчево“ Ничевски Светлани (19520581) по правилу 8.10а. Она му се обраила речима, 
цитирам: „Дебилу, ја ћу се постарати да више не судиш. Судићеш га мами.“ Судија Тадеј Добријевић ју је 
питао да понови и она му је опет поновила исто. Након изречене дисквалификације, она је повукла своју 
екипу са терена и утакмица се није наставила.“ 

 
У изјави-сведочењу записничара Душана Деспотовића наведено је следеће: „На турниру лиге 

млађих категорија Војводине одржаном у Сремској Митровици дана 02.02.2020. вршио сам функцију 
записничара. У 33.минуту утакмице судија Тадеј Добријевић је тренеру екипе ЖРК „Панчево“ Светлани 
Ничевски изрекао казну дисквалификација са писаним извештајем из разлога што се она судији обратила 
са речима: "дебилу, сад га суди мами а мени нећеш" уз претњу да ће се она побринути да он више никада 
не суди. Након изречене казне она повлачи екипу са терена, након чега је утакмица и трајно прекинута.“ 

 
У изјави-сведочењу главног дежурног Биљане Ћетковић наведено је следеће: „Дана 02.02.2020. 

год. у Сремкој Митровици, одигран је турнир ЛМКВ Ж16. У својству главног дежурног, све време турнира 
налазила сам се у гледалишту. У 33 мин. утакмице Кикинда - Панчево, дошло је вербалног сукоба једног 
судије са женским представником екипе Панчева (сазнала сам да се ради о Светлани Ничевској). Након 



чега је иста прво добила црвени картон а након тога и плави картон. Из дела публике где сам се налазила, 
нисам могла да чујем шта су разговарали судија и Светлана, као и како је делегат утакмице покушавала 
да смири тензије међу њима. Очигледно незадовољна изреченом казном, Светлана је повукла екипу са 
терена.“ 

 
У изјави-сведочењу рукометног радника ЖОРК „Кикинда“ Жељка Радаковића наведено је 

следеће: „У 33. минуту утакмице видео сам да Светлана Ничевски нешто добацује судији, због чега јој је 
он дао црвени картон са плавим. Онда је она рекла да више неће да игра и повукла екипу.“ 

 
Горе наведене изјаве-сведочења и садржај изјаве из наведен дисциплинске пријаве, као и 

извештаја делегата турнира Такмичарска комисија РСВ је посебно ценила и све их прихватила, сматрајући 
их као искрене и аргументоване и зато што у погледу релевантних чињеница чине једну јасну и логичну 
целину. 

 
На основу горе наведених доказа Такмичарска комисија РСВ је утврдила следеће чињенично 

стање : 
рукометни тренер ЖРК „Панчево“ Светлана Ничевски, лиценца број: 19520582 у 33. минуту 

утакмице ЛМК РСВ Ж16 СЛ, која је одиграна у Сремској Митровици у недељу 2. фебруара 2020. године са 
почетком у 13:30 часова између екипа ЖРК „Панчево“ из Панчева и ЖОРК „Кикинда“ из Кикинде 
увредљиво и претећи се понашала према судији Тадеју Добријевићу, обративши му се речима: „Дебилу, 
сад ћеш га судити маму, а ја ћу се побринути да више никад не судиш“, што су судије окарактерисале као 
екстремно неспортско понашање, због чега јој је судија Добријевић изрекао дисквалификацију уз 
подношење дисциплинске пријаве, због екстремног неспортског понашања, у складу са правилом 8.10а 
Правила рукометне игре. 

Након добијања дисквалификације са писаним извештајем, Пријављена Светлана Ничевски је 
одбила да настави одигравање утакмице, при чему је наговорила играчице и другог рукометног тренера 
свог клуба да напусте терен и оду у свлачионицу, како би онемогућили регуларно настављање поменуте 
утакмице, што су играчице њеног тима и послушале те су напустиле терен, што је коначно изазвало трајни 
прекид предметне утакмице. 

Имајући у виду све горе наведено Тамичарска комисија РСВ налази да се у описаним радњама 
пријављеног рукометног тренера Светлана Ничавски, из тачке I. изреке овог решења, стичу сви битни 
елементи дисциплинских прекршаја из члана 198. Дисциплинског правилника РСС, а из тачке II. изреке 
овог решења из чланова 195. став 2.  и 197. став 1. Дисциплинског правилника РСС, као и да се у описаним 
радњама пријављеног Женског рукометног клуба „Панчево“ из Панчева, из тачке I. изреке овог решења, 
стичу сви битни елементи дисциплинских прекршаја из члана 139. став 1. тачка 45. Дисциплинског 
правилника РСС, а из тачке II. изреке овог решења из члана 142. Дисциплинског правилника РСС. 

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. Као отежавајућу околност је узета чињеница да се радило о такмичењу у Лиги млађих категорија, 
где се деци – младим рукометашицама даје веома лош пример и веома лоше утиче на њих, и чиме се 
ствара веома лоша „медијска слика“ о рукометном спорту у односу на друге спортове. Утицај рукометних 
радника на спортисте, а нарочито малолетне мора да буде усмерен управо супротно у односу на оно што 
је било виђено на предметној утакмици. Кажњеном рукометном тренеру је као олакшавајућа околност да 
раније није био дисциплински кажњаван. 

 
Све горе наведено је утицало на врсту и висину дисциплинске санкције на коју је кажњен 

пријављени рукометни тренер, са убеђењем да се једино таквом санкцијом може постићи сврха 
изрицања дисциплинских санкција. 

 
Одлука о урачунавању времена под суспензијом у изречену дисциплинску санкцију је донета на 

основу одредбе члана 12. Дисциплинског правилника РСС. 
 
Приликом одмеравања врсте и висине дисциплинске санкције изречене пријављеном клубу узете 

су у обзир све околности конкретног случаја, при чему су као олакшавајуће околности узете у обзир 
материјална ситуација, док посебних отежавајућих околности није било, због чега се изречена новчана 
казна указује као подобна ради постизања сврхе изрицања дисциплинских санкција. 

 



 
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:  
1. Рукометни тренер ЖРК „Панчево“ Светлана Ничевски 
2. Женски рукометни клуб „Панчево“ из Панчева 


