
 

 

 

 

 Ниш, 02.12.2020. 

 

Директор Прве рукометне лиге „Запад“ Драган Симовић, поступајући као 
првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл.75. ст.2. Дисциплинског 
правилника РСС, на основу Према пријави за покретање дисциплинског поступка 
поднете од стране судије Бојана Тепавчевића са утакмице 6. кола Прве рукометне 
лиге „Запад“ мушкарци, група Б, која је одиграна дана 21.11.2020. године у Рашкој, 
између екипа РК „Бане“ из Рашке и РК „Жупа 54“ из Александровца, у складу са 
одредбама чл.83. и чл.94-99. Дисциплинског правилника РСС, дана 02.12.2020. 
године, донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

1.Играч Жељко Чорбић, (РК „Бане“), број лиценце 20101303 
    2.Рукометни клуб РК„Бане“ из Рашке 

ОДГОВОРНИ СУ: 

што се у 51“минуту утакмице 6. кола Прве рукометне лиге „Запад“ за мушкарце, 
група Б, која је одиграна дана 21.11.2020. године у Рашкој, између екипа РК „Бане“ 
из Рашке и РК „Жупа 54“ из Александровца, играч РК „Бане“ Жељко Чорбић 
(лиценца: 20101303), због врло неспортског понашања, на тај начин што је након 
досуђеног седмерца за екипу гостију обратио судији Бојану Тепавчевићу псовкама 
у више наврата, те му је изречена дисквалификација са пријавом, по Правилу игре 
8.10а. чиме је играч Жељко Чорбић извршио дисцилински прекршај из чл.166. 
Дисциплинског правилника РСС, а РК „Бане““ из Рашке дисциплински прекршај из 
чл.139. ст.1. тч.45. Дисциплинског правилника РСС, па се: 

КАЖЊАВАЈУ 

1. Играч РК „Бане“ Жељко Чорбић (лиценца: 20101303) забраном наступа од 3 
(три) утакмице, при чему му се изречена мера суспензије урачунава у 
изречену забрану почев од 02.12.2020. године. 

2. Рукометни клуб РК„Бане“ из Рашке новчаном казном у износу од 15.000,00 
динара, коју су дужни уплатити у року од 30 дана рачунајући од дана 
правоснажности овог решења, на текући рачун Рукометног савеза Централне 
Србије број 105-3561-16, а уколико наведену новчану казну не уплате у 
остављеном року, иста ће бити замењена за дисциплинску санкцију 
одузимања бодова, тако што ће се за сваких започетих 10.000,00 динара 
новчане казне изрећи одузимање по једног бода. 

 



 

 

Образложење 

Према пријави за покретање дисциплинског поступка поднете од стране судије 
Бојана Тепавчевића са утакмице 6. кола Прве рукометне лиге „Запад“ мушкарци, 
група Б, која је одиграна дана 21.11.2020. године у Рашкој, између екипа РК „Бане“ 
из Рашке и РК „Жупа 54“ из Александровца, поменути играч Жељко Чорбић, број 
лиценце 20101303 у 51’ утакмице, због врло неспортског понашања, на тај начин 
што је након досуђеног седмерца за екипу гостију обратио судији Бојану 
Тепавчевићу псовкама у више наврата, те му је изречена дисквалификација са 
пријавом, по Правилу игре 8.10а. 

Наводе дисциплинске пријаве су својим изјавама - сведочењима потврдили 
делегат Здравко Киковић и Судија Горан Тепавчевић, док је пријављени у својој 
изјави - одбрани навео:  да је бурно реаговао и опсовао поменутог судију. 

Пријављени  клуб  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 
играч РК „Бане“ Жељко Чорбић (лиценца: 20101303) у 51“ минуту утакмице 6. кола 
Прве рукометне лиге „Запад“ за мушкарце, група Б, која је одиграна дана 
21.11.2020. године у Рашкој, између екипа РК „Бане“ из Рашке и РК „Жупа 54“ из 
Александровца, због врло неспортског понашања, на тај начин што је након 
досуђеног седмерца за екипу гостију обратио судији Бојану Тепавчевићу псовкама 
у више наврата, те му је изречена дисквалификација са пријавом, по Правилу игре 
8.10а. 

Приликом одређивања врсте и висине дисциплинске санкције играчу, Директор је 
као олакшавајућу околност препознао чињеницу да играч жељко Чорбић до сада 
није изрицана ни једна дисциплинска мера од стране првостепеног органа. Као 
отежавајућу околност Директор је узео чињеницу да је играч Жељко Чорбић, 
након што је добио искључење псовао судију Бојана Тепавчевића и извршио низ 
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. 

Када је у питању одређивање дисциплинске казна, која је изречена Рукометном 
клубу РК„Бане“, олакшавајуће и отежавајуће околности нису биле релевантне, јер 
се ради о прецизно утврђеном износу казне у случају да дисквалификације играча, 
тренера, рукометног или медицинског радника у складу са Правилима рукометне 
игре и то правила 8.6 и 8.10. 

На основу свега горе наведеног, Директор је ценио 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. Играчу  Жељку Чорбићу (преко клуба) 
2. РК „Бане“  

 

Директор 
Прве рукометне лиге „Запад“ 

Драган Симовић, с.р. 


