
 

 

 Ниш, 17.11.2020. 

 

Директор Прве рукометне лиге „Запад“ Драган Симовић, поступајући као 
првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл.75. ст.2. Дисциплинског 
правилника РСС, на основу Пријаве за покретање дисциплинског поступка 
поднетог од стране рукометног судије Јована Барјактаревића, а у вези догађаја на 
утакмици 4. кола Прве рукометне лиге „Запад“ за жене, група Б, која је одиграна 
дана 14.11.2020. године у Краљеву између екипа ЖРК „Металац“ из Краљева и 
С.П.Д. „Раднички 2“ из Крагујевца, у складу са одредбама чл.68. ст.1. и чл.86. ст.1. 
и чл.89. ст.1. Дисциплинског правилника РСС, дана 17.11.2020. године, донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е  
о покретању дисциплинског поступка 

ПРОТИВ: 

1. Тренера Бојана Милентијевића (С.П.Д. „Раднички 2“), број лиценце 20111181 
2. Рукометног клуба С.П.Д. „Раднички 2“ из Крагујевца 

ШТО ЈЕ: 

У 46'42” утакмице 4. кола Прве рукометне лиге „Запад“ за жене, група Б, која је 
одиграна дана 14.11.2020. године у Краљеву, између екипа ЖРК „Металац“ из 
Краљева и С.П.Д „Раднички 2“ из Крагујевца, тренер С.П.Д. „Раднички 2“  Бојан 
Милентијевић (лиценца: 20111181) због неспортског понашања, на тај начин што 
је после досуђених корака играчици гостујуће екипе ушао на терен и извршио 
претњу према судији Јовану Барјактаревићу, због чега му је изречена 
дисквалификација са пријавом, по Правилу игре 8.10б 

чиме би тренер Бојан Милентијевић извршио дисциплински прекршај из чл.166. 
Дисциплинског правилника РСС, а С.П.Д. „Раднички 2“ дисциплински прекршај из 
чл.139. ст.1. тч.45. Дисциплинског правилника РСС. 

Ради  утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 
• прибавити писменa: Изјава – одбрана пријављеног 
• прибавити писмена: Изјаве – сведочења судија и делегата-контролора 
• извести и други потребни докази. 

Образложење 

Судија предметне утакмице Јован Барјактаревић је дана 14.11.2020. године 
поднео је пријаву за покретање дисциплинског поступка против тренера С.П.Д. 
„Раднички 2“ Бојана Милентијевића (лиценца: 20111181), у којој је навео да се 



пријављени тренер на утакмици 4. кола Прва рукометне лиге „Запад“ за жене, 
група Б, која је одиграна дана 14.11.2020. године у Краљеву, између екипа ЖРК 
„Металац“ из Краљева и С.П.Д. „Раднички 2“ из Крагујевца, неспортски понашао, 
на тај начин што је ушао на терен и извршио претњу према поменутом судији, због 
чега му је изречена дисквалификација уз подношење пријаве за покретање 
дисциплинског поступка у складу са правилом 8.10б Правила рукометне игре. 

Имајући у виду наводе из пријаве, сматрао да постоје услови за покретање 
дисциплинског поступка против наведеног тренера, те сам поступак покренуо по 
службеној дужности и донео ово решење, у смислу чл.89. ст.1. Дисциплинског 
правилника РСС. 

Ради утврђења потребног чињеничног стања одређено је да се од пријављеног 
затражи писмена одбрана, као и да се од сведока затражи писмена изјава, а све у 
смислу чл.90. и чл.91. Дисциплинског правилника РСС. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против  овог  решења  жалба  није  дозвољена,  у  смислу  чл.89. ст.3.  
Дисциплинског правилника РСС. 

ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ:  

• Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 
• За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 
• Пријављени има право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава 

сва правна средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 

У прилогу се доставља: 

- Дисциплинска пријава 
- Образац за давање писмене Изјаве-одбране 
- Образац за давање писмене Изјаве-сведочења 

Доставити: 

• Пријављеном (преко клуба) 

• С.П.Д. „Раднички 2“ Крагујевац 

• Сведоцима 
 

Директор 
Прве рукометне лиге „Запад“ 

Драган Симовић, с.р. 


