
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19-019/2 

10.02.2020. године 
 

Такмичарска комисија РСВ, поступајући као првостепени такмичарски орган је у складу са чланом 
75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, по дисциплинској пријави рукометног судије Тадеја 
Добријевића против тренера ЖРК „Панчево“ Светлане Ничевски, лиценца број: 19520582 и наведеног 
клуба, као и на основу сазнања из извештаја делегата турнира Ванје Стојановић, а у вези са догађајем на 
утакмици 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 у складу 
са одредбама члана 68. , члана 86. став 1. и члана 89. став 1. Дисциплинског правилника РСС, доноси се: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 
Против:  
 
1. Рукометног тренера ЖРК „Панчево“ Светлане Ничевски, лиценца број: 19520582, 
2. Женског рукометног клуба „Панчево“ из Панчева 

 

 Због основане сумње : 
 

I. да се 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 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 би 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. да je 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 би 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. 

 
 



 

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 судију 
добријевћу 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 одбиојао 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, као што је наведено у диспозитиву овог решења, а све то у 
складу са одредбом члана 89. став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 
Против овог решења се не може изјавити жалба, у складу са одредбама члана 89. став 3. 

Дисциплинског правилника РСС.  
 
 
Ради утврђивања чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 
- Прибавити писане одбране пријављеног клуба и рукометног тренера, 
- По потреби извести и други докази. 
 
Пријављени могу доставити своје писане одбране у року од осам (8) дана од дана пријема овог 

решења.   
 
 
 



 
ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ : 
 

Пријављени имају право да се бране сами или уз стручну помоћ браниоца. 

За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 

Пријављени имају право да подносе доказе, стављају предлоге и употребљавају сва правна 

средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 
  

 
У прилогу се доставља: 
- Пријава за покретање дисциплинског поступка, 
- Изјаве-сведочења, 
- Образац за давање писмене изјаве-одбране, 
- Образац за давање писмене изјаве-сведочења. 

 
 
 
 
 

Такмичарска комисија РСВ  
 
 
 
 
 
 
 

Доставити:  
1. Пријављеном рукометном тренеру (преко клуба) 
2. Пријављеном клубу 
3. Одговорном представнику екипе ЖОРК „Кикинда“ 
4. Судијама и делегату предметне утакмице 
5. Записничару предметне утакмице 
6. Мериоцу времена предметне утакмице 
7. Главном дежурном предметне утакмице 


