
 

 

 
Број 02/3                                                                                                               Ниш, 21.12.2020. 
 
 
 
 
Првостепени орган за спровођење КУП-а група Запад,Петар Вукојичић, поступајући као 
првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл.75. ст.2. дисциплинског РСС,на 
основу Пријаве за покретање дисциплинског поступка поднетог од стране судије Драгана 
Кривокуће , а увези догађаја на утакмици ¼ финала КУП-а група Запад,РК Металац-РК 
Мокра Гора,која је играна 03.12.2020.године у Краљеву,због дисциплинског прекршаја из 
члана 162. Дисциплинског правилника РСС,дана 12.12.2020.године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1.Играч Ђукић Алексанадар (РК Металац) 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 
 
Што се  у 46 минуту утакмице, ¼ финала КУП-а група Запад,између РК Металац из 
Краљева и РК Мокра Гора из Зубиног Потока,игране 03.12.2020.године у Краљеву,грубо 
неспортски понашао,на тај начин што се физички обрачунао са играчем РК Мокра Гора 
Бишевац Андрејом,где га је ударио песницом у главу,због чега му је изречена 
дисквалификација са писаном пријавом,по Правилу 8.10.а 
чиме је играч Ђукић Александар извршио дисциплински прекршај из чл.162. Дисциплинског 
правилника РСС, па се : 
 

КАЖЊАВА 
 
Забраном наступања на 1 (једној) првенстевеној или Куп утакмици,рачунајући од 
правоснажности овог решења 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Рукометни судија Драган Кривокућа је дана 03.12.2020. године поднео пријаву за 
покретање дисциплинског поступка против играча Ђукић Александра, играча РК Металац 
из Краљева, у којој је навео да се пријављени играчр на утакмици ¼ финала КУП-а група 
Запад између РК Металац из Краљева и РК Мокра Гора из Зубиног Потока,која је одиграна 
03.12.2020 године у Краљеву, на тај начин што се физички обрачунао са играчем РК Мокра 
Гора Бишевац Андрејом,где га је ударио песницом у главу,због чега му је изречена 
дисквалификација са писаном пријавом,по Правилу 8.10.а  
 
Наводе дисциплинске пријаве су својим изјавама-сведочењима потврдили делегат 
Димитрије Савић и судија Срђан Радељић,док је пријављени у својој изјави-одбрани 
навео:“У 46 минуту играч са бројем 4 Бишевац Андреј ме је ударио,после тога ја сам му 
рефлексно узвратио и ударио га.“ 
 
 
 
Током поступка, а на основу навода из дисциплинске пријаве,изјаве-сведочења судије и 
делегата,изјаве пријављеног играча датих након одигране утакмице и достављене у 



 

предвиђеном року ,првостепени орган за спровођење КУП такмичења,је утврдио да се 
играч РК Металац Ђукић Александар  у 46 минуту утакмице ¼ финала КУП-а Запад, која је 
одиграна 03.12.2020.године ,између екипа РК Металац из Краљева и РК Мокра Гора из 
Зубиног Потока , на тај начин што се физички обрачунао са играчем РК Мокра Гора 
Бишевац Андрејом,где га је ударио песницом у главу,због чега му је изречена 
дисквалификација са писаном пријавом,по Правилу 8.10.а , чиме је играч РК Металац 
Ђукић Андреј извршио дисциплински прекршај из чл.162. Дисциплинског правилника РСС. 
 
Приликом одређивања врсте и висине дисциплинске санкције играчу,као олакшавајућу 
околност препознао чињеницу да играчу до сада није изрицана ни једна дисциплинска 
мера од стране првостепеног органа.Као отежавајућу околност првостепени орган за 
спровођење такмичења узео је чињеницу да је постојала опасност да дође и до већег 
физичког напада, а комплетна слика је оставила веома ружан утисак и никако не доприноси 
развоју и афирмацији рукометног спорта. 
 
 
На основу свега горе наведеног,првостепени орган за спровођење такмичења је ценио све 
околности конкретног случаја  и на основу тога донео одлуку као у изреци. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 
 
На основу чл.100. Дисциплинског правилникаРСС,против овог решења може се изјавити 
жалба Комисији за жалбе РСС,а путем првостепеног органа за спровођење такмичења,у 
року од 8 (осам) дана од објављивања решења,уз достављање доказа о уплати таксе за 
жалбу у износу од 24.000,00 динара на текући рачун РСС 325-9500600047582-88. 
 
 
  
 
 

ПРВОСТЕПЕНИ ОРГАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУП-А 

Вукојичић Петар,с.р. 

 

 
 


