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Комисија за такмичење 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 Вељка Деснице, поднетој против 
рукометног радника РК „БСК 2012“ Ненада Ћуића, лиценца број: 20440153, а у вези са догађајем на 
утакмици ЛМК РСВ Ж14 група А, одиграној у Сивцу, 22.11.2021. године између екипа РК „Лаки“ и  РК 
„БСК 2012“, дана 08.01.2021. године, донела је следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Ненад Ћуић, рукометни радник Рукометног клуба „БСК 2012“ из Бачког Брестовца, 

лиценца број: 20440153 
и 

2. Рукометни клуб „БСК 2012“ из Бачког Брестовца 
 

 

ОДГОВОРНИ СУ: 

јер се рукометни радник РК „БСК 2012“ Ненад Ћуић, лиценца број: 20440153, на утакмици 
ЛМК РСВ Ж14 група А, одиграној у Сивцу, 22.11.2020. године између екипа РК „Лаки“ и РК „БСК 2012“ 
екстремнo неспoртски понашаo такo штo је вређао рукометног судију Вељка Десницу, због чега је у 
23. минуту утакмице дисквалификован уз подношење дисциплинске пријаве, због екстремно 
неспортског понашања, у складу са правилом 8.10а правила рукометне игре,  
 

чиме je рукометни радник РК „БСК 2012“ Ненад Ћуић, лиценца број: 20440153 извршио 
дисциплински прекршај прописан одредбом члана 190. Дисциплинског правилника РСС, а РК „БСК 
2012“ дисиплински прекршај прописан одредбом члана 139. став 1. тачка 45 Дисциплинског 
правилника РСС, па се  

 

 

КАЖЊАВАЈУ: 

 

1. Рукометни радник Рукометног клуба ,БСК 2012“ Ненад Ћуић - лиценца број: 20440153 
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 29.11.2020. године. 

 
2. Рукометни клуб „БСК 2012“ из Бачког Брестовца 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 Вељко Десница поднео је дисциплинску пријаву против рукометног радника РК „БСК 
2012“ Ненада Ћуића, лиценца број: 20440153, у којој је навео да се пријављени Ненад Ћуић на 
утакмици ЛМК РСВ Ж14 група А, одиграној у Сивцу, 22.11.2020. године између екипа РК „Лаки“ и РК 
„БСК 2012“, непристојно и некултурно понашао, тако што је вређао, претио и упућивао псовке ка 
рукометном судији Вељку Десници, који му је због тога у 23. минуту утакмице изрекао 
дисквалификацију уз подношење дисциплинске пријаве. 
 

Наводе дисциплинске пријаве својим изјавама-сведочењем потврдили су судија Георгије 

Гибуловић и делегат Данијела Шиповац, док Ненад Ћуић није дао изјаву-одбрану на лицу места. 

Комисија за такмичење РСВ је током поступка омогућила пријављеном клубу и тренеру да 

дају своју одбрану. У остављеном року од осам (8) дана пријављени тренер је дао своју изјаву-

одбрану која гласи: „Поштовани, овим путем се извињавам прво деци (девојчицама) учесницима 

такмичења лиге млађих категорија РСВ, а затим делегату, судијама и колегама тренерима због 

мог понашања у Сивцу дана 22.11.2020. године. Наиме, признајем да сам се неспортски понашао и 

да сам опсовао поменутог судију, а исто тако нисам никоме претио. Још једном се извињавам 

због мог понашања, и спреман сам да сносим последице због истог. Спортски поздрав!“ 

Током поступка, а на основу навода из дисциплинске пријаве, изјаве – сведочења судије и 
делегата, Комисија за такмичење РСВ је утврдила да је рукометни радник РК „БСК 2012“ Ненад Ћуић, 
лиценца број: 20440153, на утакмици ЛМК РСВ Ж14 Група А, одиграној у Сивцу, 22.11.2020. године 
између екипа РК „Лаки“ и РК „БСК 2012“ вређао рукометног судију Вељка Десницу, због чега је у 23. 
минуту утакмице дисквалификован уз подношење дисциплинске пријаве, због екстремног 
неспортског понашања, у складу са правилом 8.10а Правила рукометне игре, а чиме je рукометни 
радник РК „БСК 2012“ Ненад Ћуић, лиценца број: 20440153, извршио дисциплински прекршај 
прописан одредбом члана 190. Дисциплинског правилника РСС, а РК „БСК 2012“ дисиплински 
прекршај прописан одредбом члана 139. став 1. тачка 45 Дисциплинског правилника РСС. 

Приликом одређивања врсте и висине дисциплинске санкције Комисија за такмичење РСВ је 
ценила све околности конкретног случаја и на основу тога донела 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. 

 
 
 
           Комисија за такмичење РСВ 
           

 
 
 
 
Доставити:  
 

 Рукометном раднику Ненаду Ћуићу (преко клуба) 
РК „БСК 2012“ – Бачки Брестовац 

 


