РУКОМЕТНИ САВЕ З ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
О П Ш Т И Н С К И РУКО М Е Т Н И СА В Е З Л Е С КО ВА Ц

ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА " М О Р А В А
Пана Ђукића 18-Пош. Фах 7, 16000 Лесковац, / 016-214-216
Број: 02-03/19
Датум: 18.11.2019. год.
Директор ДРЛ МОРАВА, Игор Николић, поступајући као првостепени дисциплински орган у
смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, те чл. 6. Ст. 1. Алинеја 9 Одлуке
о обављању функције Директора лиге, по спроведеном дисциплинском поступку против
играча СДГ Нишава из Ниша, Ђукановић Ђуре, због дисциплинкског прекршаја из чалан 166
ДП РСС, дана 18.11.2019. године, донео је

РЕШЕЊЕ
Играч Ђукановић Ђура (СДГ Нишава, Ниш), лиценца број 19220517
ОДГОВОРАН ЈЕ
Што је:
На утакмици 4. кола ДРЛ Морава за мушкарце која је одиграна дана 10.11.2019. године у
Нишу између РК Н. Бања и СДГ Нишава, играч Ђукановић Ђура, испољио грубо неспортско
понашање и вербално са клупе напао судију псовкама а затим и ушао у терен да би
интервенцијом играча спречена даља ескалација оваквог понашања,
чиме је поступио супротно нормативним актима РСС чл. 166 Дисциплинског правилника
РСС, па се у складу са чл.42, чл.43 и чл.51 Дисциплинског правилника РСС
КАЖЊ АВА
Забраном наступања на 1 (јеној) првенственој утакмици.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Судија предметне утакмице Миљковић Андријана је након изречене мере поднела
дисциплинску пријаву против горе наведеног играча, због наведеног дисциплинског
прекршаја.
Имајући у виду наведено, покренуо сам дисциплински поступак против тренера због
наведеног дисциплинског прекршаја, а на основу чл.68 ст.1, чл.86 ст.1 ДП РСС.
Пријављени Ђукановић Ђура је доставио писану изјаву у којој је навео: «Изреволтиран
некоректиним суђењем и директним утицајем судија на резултат утакмице, као и екстремно
неспортским понашањем према мојим саиграчима, прокоментарисао сам, не обрачајући се
директно ни једном службеном лицу-Ма какво је ово суђење, на шта ово личи-, након чега
сам добио 2 минута од судије Миљковић А. Додатно повређен овом одлуком, јер се нисам
обратио ником директно, устајем са клупе, али не улазим у терен и обраћам јој се речима
које стоје у пријави. Судија ми показује црвени картон, а потом и плави. Након чега без речи
напустам терен за игру и одлазим у свлачионицу.»
У смислу чл.91 ДП РСС прибавио сам и друге доказе и то изјаве рукометног судије Митић
Марка и делегата Видановић Наде, па сам без одржавања расправе, сматрајући да иста није
неопхода ради разјашњавања стања ствари, а у смислу чл.92 ст.1 ДП РСС, утврдио да је
наведено чињенично стањеј у потпуности потврђено од свих актера догађања, јер је на
основу изјава судија и делегата, јасно произилази да је пријављени начинио прекршај на
начин описан у изреци решења.

Због наведеног се у описаној радњи пријављеног играча стичу сва обележја дисциплинског
прекршаја из члана 166 ДП РСС, јер је чињеница да је пријављени извршио наведене радње
на начин описан у иреци решења, због чега је проглашен одговорним за наведени
дисциплински прекршај.
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције за олакшавајуће околности
сам узео да у претходне две сезоне нисмо имали ни једну дисциплинску казну из ове
области, због чега сам сматрао да се пријављеном Ђукановић Ђури, изрекне казна забране
наступања на једној првенственој утакмици, уз очекивање да је иста адекватна тежини
дисциплинског прекршаја и да ће с тога бити подобна ради постизања сврхе кажњавања,
тј.да ће иста поправно деловати на кажњеног и уједно имати и васпитни утицај на друге.
Поука о правном леку:
Против овог решења, у делу где је одлучено о дисциплинској одговорности пријављеног,
може се, сходно члану 100. ст.1 ДП РСС, изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, путем овог
првостепеног органа, у року од 8 (осам) дана, рачунајући од дана достављања.
Подносиала жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од
24.000,00 динара на текући рачун РСС број 355-1029224-63.
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће
жалбу одбацити као недозвољену.
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