
 

КУПЖ-02/2021 
17.03.2021 

 
Председник ТК РСС, Виданпвић Небпјша, ппступајући кап првпстепени прган за спрпвпђеое 

такмичеоа, у складу са пдредбпм члана 75. став 2. Дисциплинскпг правилника РСС, ппвпдпм 

дисциплинскпг ппступка КУПЖ-01/2021, кпји се впди прптив рукпметнпг тренера ЖРК „Бекамент 

ББ“, Саше Бпшкпвића (лиценца: 20320881), збпг дисциплинскпг прекршаја из члана 198 

Дисциплинскпг правилника РСС, дана 17.03.2021. гпдине, на пснпву чланпва 6. , 7. , 8. и 9. 

Дисциплинскпг правилника РСС дпнеп је: 

 

Р Е Ш Е О Е 
 

ПРЕМА: Рукпметнпм тренеру ЖРК „Бекамент ББ“,  Саши Бпшкпвићу (лиценца: 20320881) 
 

ИЗРИЧЕ СЕ СУСПЕНЗИЈА 
 

кпја му пп пвпм решеоу мпже трајати дп дпнпшеоа кпначнпг решеоа п дисциплинскпм 
прекршају кпји је предмет дисциплинскпг ппступка брпј КУПЖ-01/2021, а најдуже 30 (тридесет) 
дана. 
 

За време трајаоа суспензије, суспендпвани не мпже да наступа у такмичеоу, ни пп кпјем пснпву. 
 
Жалба на пвп решеое не задржава оегпвп извршеое у складу са пдредбпм члана 11. став 3. 
Дисциплинскпг правилника РСС. 

 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 

Према пријави за ппкретаое дисциплинскпг ппступка, кпју је ппднела рукпметни 
кпнтрплпр Бранка Марић, са утакмице ½ Финала КУП-а Србије за жене између ЖРК „Бекамент 
ББ“ из Аранђелпвца и ЖРК „Наиса“ из Ниша, кпја је пдиграна дана 12.03.2021. гпдине у 
Смедереву, пријављени рукпметни тренер се у пплувремену утакмице иакп је бип 
дисквалификпван и није мпгап да има кпнтакте са екиппм, вратип на терен и наставип са 
пригпвприма рекавши у једнпм тренутку „Они су кретени (судије)...Штп кретен није дпшап да јпј 
се извини и каже да није видеп ударац“. Накпн уппзпреоа пд стране кпнтрплпра да ту не мпже 
да буде јер је дисквалификпван, наставип је да се расправља да би се пбратип речима „Штитиш 
та два кретена“. Тпкпм утакмице, дпк је седеп на трибинама на кпментар са клупе ЖРК 
Бекамент:„Судија суди нештп“ пдгпвприп је речима: „Они не мпгу да суде јер не мпгу, пни су 
кпои а кпои не суде“. 

Ппступајући кап првпстепени дисциплински прган, а пп службенпј дужнпсти и на пснпву 
наведене пријаве за ппкретаое дисциплинскпг ппступка, ппкренуп сам дисциплински ппступак 
прптив пријављенпг рукпметнпг тренера, збпг дисциплинскпг прекршаја из члана 198. 
Дисциплинскпг правилника РСС. 



Имајући у виду садржај дисциплинске пријаве, прпизилази да ппстпји пснпвана сумоа да 

је пријављени рукпметни тренер извршип дисциплински прекршај, кпји му се ставља на терет, а 

ради се п тежем прекршају у такмичеоу за кпји је прпписана дисциплинска санкција забрана 

наступаоа дп 1 (једне) гпдине или нпвчана казна дп 150.000,00 динара (прекршај из члана 198. 

Дисциплинскпг правилника РСС), а штп је пснпв из члана 6. став 1. ДП РСС за мпгуће изрицаое 

суспензије. 

Имајући у виду наведенп, а налазећи да је изрицаое суспензије пправданп збпг начина 

извршеоа кпнкретнпг прекршаја, према пријављенпм рукпметнпм тренеру је изречена 

суспензија на пснпву пдредбе члана 8. тачка 1. Дисциплиснкпг правилника РСС. 

Дужина трајаоа суспензије је пдређена у складу са пдредбпм члана 9. став 1. 

Дисциплиснкпг правилника РСС, налазећи да тежина прекршаја пправдава да се пријављенпм 

пнемпгући даљи наступ у такмичеоу све дп кпначнпсти решеоа п дисциплинскпм прекршају. 

За време трајаоа суспензије пријављени не мпже наступати у такмичеоу ни пп кпјем 

пснпву, а пдлука је дпнета на пснпву пдредбе члана 6. став 2. Дисциплиснкпг правилника РСС. 

Евентуална жалба на пвп решеое не пдлаже оегпвп извршеое, на пснпву пдредбе члана 

11. став 3. Дисциплиснкпг правилника РСС, такп да истп прпизвпди дејствп пдмах пп 

пбјављиваоу на званичнпм сајту такмичеоа, а у смислу пдредбе члана 10. став 4. Дисциплиснкпг 

правилника РСС. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

Прптив пвпг Решеоа се мпже изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС, путем пвпг 

првпстепенпг пргана, а у рпку пд 3 (три) дана, рачунајући пд дана дпстављаоа. Ппднпсилац 

жалбе је у пбавези да уз жалбу прилпжи дпказ п уплати таксе у изнпсу пд 24.000,00 динара, на 

текући рачун РСС брпј 325-9500600047582-88; 

У случају ппднпшеоа жалбе без истпвременпг дпстављаоа дпказа п уплати таксе, жалба 

ће бити пдбачена кап недпзвпљена. 

 

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА РСС 

Председник, 

Небпјша Виданпвић 

 

Дпставити: 

1. Рукпметнпм тренеру Саши Бпшкпвићу (прекп клуба) 


