
 

 

 

 

 Ниш, 06.07.2021. 

Директор Прве рукометне лиге Запад Драган Симовић, поступајући као 
првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског 
правилника РСС, а на основу овлашћења из чл. 14 Пропозиција такмичења РСС 
на основу изјаве сведочења делегата Александра Кабића, а у вези догађаја на  
утакмици 13. кола Прве рукометне лиге Запад за жене група А, која је одиграна 
дана 05.06.2021. године у Великој Плани и у складу са одредбама чл.68 ст.1 и 
чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, дана 06.07.2021.  године, 
донео је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

Рукометног судије Владимира Огњановића, број лиценце 20102011  

 
   
ОДГОВОРАН ЈЕ: 

Пре утакмице 13. кола Прве рукометне лиге Запад за жене група А  ,која је 
одиграна дана 05.06.2021. године у Великој Плани , између екипа РК „Ударник“ из 
Лозовика и ЖРК „Пожаревац“ из Пожаревца, у просторијама за технички састанак 
налазио Стевица Живојиновић ,где је поменути упутио низ погрдних речи и псовки 
према судији Владимиру Огњановићу. Судија Владимир Огњановић је узвратио 
вербално делегату ,а могло је доћи и до физичког обрачуна, те му је поднета 
пријава, чиме је извршио дисциплински прекршај из чл.190 Дисциплинског 
правилника РСС. 

 

 

КАЖЊАВА СЕ: 

1. Рукометни судија Владимир Огњановић, број лиценце 20102011 
забраном вршења свих функција у рукометном спорту од 2 месеца, при чему 
му се изречена мера суспензије урачунава у изречену забрану почев од 
24.06.2021. године. 

Образложење 

Изјава делегата Кабић Александра:На место одигравања утакмице сам стигао сат 
времена пре почетка утакмице,Како сам пришао просторијама(која се налази са 
спољне стране хале) где се сачињава записник и одржава технички састанак чуо 
сам галаму,попевши се уз степенице које воде до просторије наилазим на 



 

 

узнемиреног судију Огњановића који ми износи информацију да је дошло до 
вербалног сукоба са Стевицом Живојиновићем,На ту информацију сам му 
одговорио да остане напољу док не видим шта се десило,Ушавши у просторију 
наилазим на представника ЖРК ПОЖАРЕВАЦ Лукић Срђана који је седео за 
столом( а остала лица која су била ту и чекала технички састанак налазила су се у 
простору испред просторије) и Стевицу Живојиновића који видно узнемирен ми 
објашњава да је он лице које сачињава записник за утакмицу и да је дошло до 
вербалног сукоба између њега и судије Огњановића,Док сам покушавао да сазнам 
шта се десило Стевица Живојиновић обашњавајући наставља да вербално 
напада судију Огњановића који је у међувремену ушао са степеништа у простор 
испред просторије и почео да вербално одговара Живојиновићу на шта 
Живојиновић покушава да изађе из просторије како би се обрачунао са Судијом 
Огњановићем што спречавам тако што сам стао на улазна врата од просторије а 
иза мене је био судија Душко Поповић,вратио сам судију Огњановића напоље а 
Живојиновића оставио унутра да би завршио започети посао око израде 
записника за утакмицу,Након тога се ситуација смирила одржан је техники 
састанак где су сви били присутни у просторији и није било више никаквих 
проблема. 

 

, па сам, сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка 
против наведеног рукометног судије, 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 Кабић Александар и Судија Поповић Душко, док пријављениу својој изјави  
написао да није рекао све то Живојиновић Стевици. 

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 судија Владимир Огњановић (лиценца: 20102011) Прве рукометне лиге 
„Запад“ упутио низ погрдних речи и псовки према Живојиновићу те му је у складу 
са Правилима поднета пријава, чиме je извршио дисциплински прекршај из чл.190 
Дисциплинског правилника РСС. 

Приликом одређивања врсте и висине дисциплинске санкције рукометном 
судији,Директор је као олакшавајућу околност препознао чињеницу да рукометном 
судији Владимиру Огњановићу до сада није изрицана ни једна дисциплинска мера 
од стране првостепеног органа. Као отежавајућу околност Директор је узео 
чињеницу да је рукометни судија Владимир Огњановић, извршио низ погрдних 
речи и псовки према поменутом делегату, 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 основу 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 судији Владимиру Огњановићу 

 

Директор 
Прве рукометне лиге „Запад“ 

Драган Симовић, с.р. 


