
 

 

 

 

 Ниш, 15.12.2020. 

 

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 Немање Живића, а у вези догађаја на 
утакмици 7. кола Прве рукометне лиге „Запад“ за мушкарце, група А, која је 
одиграна дана 27.11.2020. године у Свилајнцу између екипа РК „Локомотива“ из 
Лапова и РК „Слога“ из Петровца на Млави, у складу са одредбама чл.83. и чл.94-
99. Дисциплинског правилника РСС, дана 15.12.2020. године, донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

1.Рукометни радник(комесар за безбедност) Немања Сојевић, (РК „Слога“), 
број лиценце 20101151 

   
ОДГОВОРАН ЈЕ: 
 
Што се,за време утакмице 07. кола Прве рукометне лиге мушкарци Запад 
група А која је нодиграна дана 27.11.2020. године у Свилајнцу , између екипа 
РК „Локомотива“ из Лапова и РК „Слога“ из Петровца на Млави,У 55“(54:14) 
минуту утакмице са трибина упутио низ погрдних речи и псовки према 
судијама те му је у складу са Правилима рукометне поднета пријава према 
Правилу игре 8.10а, чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.190 
Дисциплинског правилника РСС. 

КАЖЊАВА СЕ: 

1. Рукометни радник(комесар за безбедност) РК„Слога“ Немања Сојевић 
(лиценца: 20101151) забраном вршења свих функција у рукометном спорту од 
2 месеца, при чему му се изречена мера суспензије урачунава у изречену 
забрану почев од 15.12.2020. године. 

Образложење 

 Судија предметне утакмице Немања Живић је дана 27.11.2020. године поднео 
дисциплинску пријаву против горе наведеног рукометног радника, па сам, 
сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против 
наведеног рукометног радника, покренуо дисциплински поступак по службеној 
дужности и донео ово решење, у смислу чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника 
РСС. 



 

 

Наводе дисциплинске пријаве су својим изјавама - сведочењима потврдили 
делегат Здравко Матовић и Судија Александар Рилак, док пријављени није  
искористио  своје  право  и  доставио  писану  одбрану. 

Током поступка, а на основу навода из дисциплинске пријаве, изјаве-сведочења 
судије и контролора, изјава-одбране пријављеног играча и клуба датих након 
одигране утакмице и достављене у предвиђеном року, Директор је утврдио да се 
рукометни радник РК „Слога“ Немања Сојевић (лиценца: 20101151) у 54'14” 
утакмице 7. кола Прве рукометне лиге „Запад“ за мушкарце, група А, која је 
одиграна дана 27.11.2020. године у Лапову, између екипа РК „Локомотива“ из 
Лапова и РК „Слога“ из Петровца на Млави, упутио низ погрдних речи и псовки 
према судијама те му је у складу са Правилима поднета пријава према Правилу 
игре 8.10а, чиме би извршио дисциплински прекршај из чл.190 Дисциплинског 
правилника РСС. 

Приликом одређивања врсте и висине дисциплинске санкције рукометном 
раднику,Директор је као олакшавајућу околност препознао чињеницу да 
рукометном раднику Немањи Сојевићу до сада није изрицана ни једна 
дисциплинска мера од стране првостепеног органа. Као отежавајућу околност 
Директор је узео чињеницу да је рукометни радник Немања Сојевић, извршио низ 
погрдних речи и псовки према поменутом судији, а постојала је опасност да дође и 
до физичког напада, а комплетна слика је оставила веома ружан утисак и никако 
не доприноси развоју и афирмацији рукометног спорта. 

На основу свега горе наведеног, Директор је оценио све околности конкретног 
случаја и на осснову тога донео одлуку као у изреци. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

На основу чл.100. Дисциплинског правилника РСС, против овог решења може се 
изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а путем Директора, у року од 8 (осам) 
дана од дана објављивања решења на званичној интернет презентацији 
првостепеног органа, уз достављање доказа о уплати таксе за жалбу у износу од 
24.000,00 динара на текући рачун РСС број 325-9500600047582-88. 

Доставити: 

1. Рукометном раднику(комесару за безбедност) Немањи Сојевићу (преко клуба) 

 

Директор 
Прве рукометне лиге „Запад“ 

Драган Симовић, с.р. 


