
 
Број: 09-05/22 
Датум: 25.11.2022  
 
Директор ПРЛ ИСТОК, Небојша Вељковић, поступајући као првостепени дисциплински орган 
у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, по спроведеном дисциплинском 
поступку против делегата Александрић Милице из Смедерева, због дисциплинског прекршаја 
из члана 189 ст.2 ДП РСС, дана 25.11.2022 године, донео је:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Делегат Александрић Милица из Смедерева, лиценца број 22994054 

 
О Д Г О В О Р А Н   Ј Е 

 
Што није: 
На заосталој утакмици 1. кола ПРЛ ИСТОК за жене која је одиграна дана 11.11.2022. године 
у Пожаревцу између екипа ЖРК „Пожаревац“ из Пожаревца и ЖРК „Алексинац“, није 
упозорила судије на повреду Правила рукометне игре, чиме је извршила дисциплински 
прекршај из чл.189 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, па се у складу са чл.42, чл.43 и 
чл.51 Дисциплинског правилника РСС 
 

К А Ж Њ А В А 
 

Забраном вршења функције делегата у трајању од 30 (тридесет) дана. 
 

на првенственим и КУП утакмицама у такмичењима под надлежношћу Рукометног савеза 
Србије, рачунајући од правоснажности овог решења, у које време ће се урачунати период 
који је протекао под суспензијом. 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Директор ПРЛ Исток је дана 18.10.2022. године, на основу личног сазнања и непосредног 
увида у записник и видео тонски запис горе предметне утакмице, поднео дисциплинску 
пријаву по службеној дужности против горе наведеног делегата, због наведеног 
дисциплинског прекршаја. 
 
Имајући у виду наведено, покренуо сам дисциплински поступак против пријављеног 
делегата-контролора због наведеног дисциплинског прекршаја, а на основу чл.68 ст.1, чл.86 
ст.1 ДП РСС.  
 

Пријављени делегат у својој изјави навела је: 
„У 23. минуту у полуконтри екипе ЖРК „Алексинац“ лопту на десном беку добија играчица 
Б15 Јовановић Силвија и излази сама на линију 6 метара, те својим ударцем голмана 
директно погађа у главу. Од силине ударца голман пада на паркет, судије уредно показују 
тајм аут. Након тога позивају лекарску екипу да уђе на терен. Због силине ударца и звука 
који је одзвањао у хали, те дужине трајања паузе а самим тим и моје професије ушла сам у 
терен да видим шта се дешава са повређеним голманом. У међувремену судије су деловале 
исхитрено, изрекле казну искључења на 2 минута играчици Б15 а да ја то нисам видела. 



Након целог дешавања, при изласку из терена, судија Панић ми је пришао где смо 
констатовали да је овај прекршај за дисквалификацију, тј. црвени картон. 
На основу наше констатације, судија Панић је пришаоо клупи ЖРК „Алексинац“ и играчици 
Б15 изрекао дисквалификацију. С обзиром да ми се ово први пут дешава, да је настала 
конфузија на самом терену и гостујуће екипе,, зашто је изречена казна дисквалификације, 
пропустила сам чињеницу да су већ изречена 2 минута и да је само требала да важи 
дисквалификација. Што значи да је у Записник са утакмице требало избрисати писање у 
рубрици 2 минута. Свесна сам учињене грешке и сматрам да је то плод неискуства тима „Ц“ 
у целини. Такође, мислим да је ово само једно искуство више за нас као тим.“ 
  
 

Без одржавања расправе, сматрајући да иста није неопходна ради разјашњења стања 
ствари, а у смислу чл.92 ст.1 ДП РСС, утврдио следеће чињенично стање:  
 
Делегат Александрић Милица није поступио у складу са упутством о вршењу дужности 
службених лица – обавезе делегата у току утакмице. 
 
Горе наведено чињенично стање сам утврдио на основу достављене документације и на 
основу личног запажања са утакмице.  
Наиме, из достављене документације, јасно произилази да је пријављена начинила прекршај 
на начин описан у изреци решења.  
 

Због наведеног се у описаној радњи пријављеног делегата стичу сва обележја 
дисциплинског прекршаја из члана 189 ст.2 ДП РСС, јер је чињеница да је пријављена 
начинила прекршај на начин описан у изреци решења, због чега је и проглашена 
одговорном за наведени дисциплински прекршај.  
 

Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције као олакшавајућу околност 
узео сам у обзир да делегат Александрић Милица није до сада кажњавана, док отежавајуће 
околности нисам нашао, уз очекивање да је казна адекватна тежини дисциплинског 
прекршаја и да ће с тога бити подобна ради постизања сврхе кажњавања, тј. да ће иста 
поправно деловати на кажњену и уједно имати и васпитни утицај на друге.  
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења, у делу где је одлучено о дисциплинској одговорности пријављеног, 
може се, сходно члану 100. ст.1 ДП РСС, изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, путем овог 
првостепеног органа, а у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана достављања.  
 

Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од 
24.000,00 динара на текући рачун РСС бр. 325-9500600047582-88 
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће 
жалбу одбацити као недозвољену. 

 
ДИРЕКТОР 

ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 
 

Небојша Вељковић 
 

Доставити:  
1. Александрић Милици 


