Број: 10-06/17
Датум: 08.12.2017 год.
Директор ПРЛ ИСТОК, Горан Стевановић, поступајући као првостепени дисциплински
орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, те става 1. алинеја
11. Одлуке о правима и дужностима Директора лиге, по службеној дужности, по
спроведеном дисциплинском поступку против рукометних судија Радојићић Милоша и
Маринковић Предрага, обојице из Лесковца, због дисциплинског прекршаја из чл.180
ст.1 ДП РСС, у складу са одредбама чл.68 ст.2, Дисциплинског правилника РСС дана
08.12.2017. године, донео је:
РЕШЕЊЕ
1. Рукометне судије

Радојичић Милош из Лесковца и
Маринковић Предраг из Лесковца
О Д Г О В О Р Н И СУ

Што су:
На утакмици 05. кола ПРЛ ИСТОК за мушкарце која је одиграна дана 29.10.2017.
године у Блацу између екипа РК „Јастребац“ из Блаца и РК „Прогрес“ из Сврљига,
учинили повреду Правила рукометне игре, тако што су имали одговарајуће пропусте
који се третирају кроз неадекватно досуђивање корака и седмераца, примену
прогресивног кажњавања, као и доношење одлука о досуђивању, односно извођењу
бацања,
чиме су извршили дисциплински прекршај из чл. 180 ст.1 Дисциплинског правилника
РСС,
па се у складу са чл.42, чл.44 и чл.51 Дисциплинског правилника РСС,
КАЖЊАВАЈУ
Забраном суђења од 2
правоснажности решења

(две)

првенствене

утакмице, рачунајући од

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Сходно достављеном Стручном мишљењу од стране Комисије за праћење суђења
Заједнице судија и контролора РС ЦС, сматрајући да постоје услови за покретање
дисциплинског поступка против наведених службених лица, по службеној дужности,
у складу са чл.68 ст.1 и чл.86 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, покренуо сам
дисциплински поступак против наведених службених лица.

Пријављени Радојичић Милош и Маринковић Предраг су дана 04.12.2017. године,
доставили заједничку изјаву, у којима су између осталог навели:
„Чињеница је да предметну утакмицу нисмо одсудили на нашем стандардном нивоу.
Начинили смо укупно 15 грешака по разним сегментима игре што нам се не дешава.
Вероватно је разлог томе лоша концентрација и напетост произашла из неспоразума
који је настао између нас и контролора још пре долазка на меч. Иако смо сви заједно
разрешили проблем који заправо није ни постојао, очигледно је оставило трага на
нама. Отуда и грешке и пропусти у суђењу и мишљење да нисмо били на очекиваном
нивоу“.
Даље наводе:“ У клиповима са утакмице је велики број исправно досуђених
прогресивних казни, вероватно са намером да се направи поређење са изреченим
дисвалификацијама у последњих 30 секунди. Разлику између њих смо објаснили у
анализи клипова. Не постоје два иста прекршаја, иако могу веома сличити један
другом. Сваки прекрашај за прогресивну казну смо ценили понаособ а не као
компензацију, и увек држећи се једнаког критеријума за обе екипе. Тако је било и у
последњих 30 секунди: две дисквалификације- по једна за обе од екипа и седмерци као
последична веза из којих обе екипе постижу голове. У том смислу ниједна од екипа
није оштећена“.
У смислу чл.91 ДП РСС сам прибавио и друге доказе те сам извршио увид у записник
са утакмице и видео тонски запис предметне ситуације, па сам без одржавања
расправе, сматрајући да иста није неопходна ради разјашњења стања ствари, а у
смислу чл.92 ст.1 ДП РСС, утврдио следеће чињенично стање:
На утакмици 05. кола ПРЛ ИСТОК за мушкарце која је одиграна дана 29.10.2017. године
у Блацу између екипа РК „Јастребац“ из Блаца и РК „Прогрес“ из Сврљига, именовани
су учинили повреду Правила рукометне игре, тако што су имали одговарајуће пропусте
који се третирају кроз неадекватно досуђивање корака и седмераца, примену
прогресивног кажњавања, као и доношење одлука о досуђивању, односно извођењу
бацања.
Горе наведено чињенично стање сам утврдио на основу свих изведених доказа, које
сам ценио сваки појединачно, а такође и у међусобном контексту.
Заједничку изјаву рукометних судија Радојичић Милоша и Маринковић Предрага, те
Стручно мишљење Комисије за праћење суђења Заједнице судија и контролора
РСЦС, ценио сам како појединачно тако и у узајамном контексту.
Суштински, стручно мишљење Комисије за праћење суђења Заједнице судија и
контролора РСЦС је од пресудне битности за решавање овог предмета, јер је то орган
који је мериторан и стручно поуздан за тумачење предметне ситуације која задире у
исправност примене Правила рукометне игре, а из прибављеног мишљења јасно
произилази да су пријављени начинили прекршај на начин описан у изреци решења.
Заједничку изјаву судијa Радојичић Милоша и Маринковић Предрага сам прихватио
делимично и то у делу признања учињених грешака у примени Правила рукометне игре,
али нисам прихватио тумачење да досуђивањем по једне дисквалификације и седмерца
за обе екипе на крају утакмице, ниједна од екипа није оштећена.
Због наведеног се у описаној радњи пријављених рукометних судија стичу сва
обележја дисциплинског прекршаја из члана 180. ст.1 ДП РСС, јер је чињеница да
су пријављени начинили прекршај на начин описан у изреци решења, због чега су и
проглашени одговорним за наведени дисциплински прекршај.
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције нисам изнашао
олакшавајуће околности, док сам за отежавајућу околност изнашао значај целокупне
ситуације у којој се десио описани дисциплински прекршај, као и тежину учињеног
прекршаја, уз очекивање да је иста адекватна тежини дисциплинског прекршаја и

да ће стога бити подобна ради постизања сврхе кажњавања, тј. да ће иста поправно
деловати на кажњене и уједно имати и васпитни утицај на друге.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог
првостепеног органа, а у року од 8 дана (чл.136 ДП РСС) рачунајући од дана
достављања.
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од
24.000,00 динара на текући рачун РСС бр. 355-1029224-63
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган
ће жалбу одбацити као недозвољену.
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