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РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА 
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 
Адреса: 11070 Нови Београд; Тошин бунар 
272; сајт: http://rsk.rs ;  mejl: zsikrss@rsk.rs ; 

 

 

Број: II-3-03/2022 

Београд, 14.07.2022. 

 

Дисциплинска комисија Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије у 

саставу: Ђорђе Јевтић, председник, Никола Бакмаз, Немања Живић, као чланови комисије, 

уз учешће записничара Ивана Колавчића, на седници одржаној дана 08.07.2022. године, 

поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл. 75. ст. 4. 

Дисциплинског правилника РСС, сходно чл. 68. и чл. 69. Статута Заједницe судија и 

контролора Рукометног савеза Србије, у дисциплинском поступку против председнице УО 

ЗСиК РСС Бранке Марић из Панчева, а на основу дисциплинске пријаве поднете од стране 

међународног ЕХФ рукометног судије Николић Ненада из Лесковца од: 23.01.2022. године, 

у складу са одредбама чл. 88.  став 2. Дисциплинског правилника РСС, једногласно је 

донела: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I ОДБАЦУЈЕ СЕ ДИСЦИПЛИНСКА ПРИЈАВА  

 

ПРОТИВ:  

 

Председнице УО ЗСиК РСС Бранке Марић из Панчева 

 

ЈЕР : 

 

Описана радња у дисциплинској пријави није дисциплински прекршај, те не постоје услови 

за покретање дисциплинског поступка, а све сходно члану 88. став 2. Дисциплинског 

правилника. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Међународни ЕХФ рукометни судија Ненад Николић из Лесковца, поднео је дана 

23.01.2022. године дисциплинску пријаву против председнице УО ЗСиК РСС Бранке 

Марић из Панчева, са образложењем дисциплинске пријаве да је после усвајања захтева за 

мировање рукометног судије Бобана Благојевића од стране УО ЗСиК РСЦС и УО ЗСиК 

РСС, пријављена учинила преседан, тако што је на најгрубљи начин злоупотребила своју 

функцију и то због чињенице јер је рукометном судији Бобану Благојевић одузела право 

учествовања и гласања на седницама УО.  

 

У даљем тексту дисциплинске пријаве подносилац наводи одредбе Статута ЗСиК РСС које 

се односе на статус мировања чланова заједнице и указује да је напред наведени поступак 

имао директан утицај на доношење или недоношење велики број одлука УО ЗСиК РСС па 

су надаље побројане одлуке УО и одржане седнице УО на којима Бобан Благојевић није 

учествовао. 
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Такође, у поднетој пријави се наводи да је Бобан Благојевић након писменог обраћања УО, 

добио усмени одговор од председнице УО да може учествовати у раду истог те је од 

20.01.2022. године Бобан Благојевић поново укључен у рад УО. 

 

Подносилац пријаве се позива на одредбе члана 14, 23, 27, 29 и 192 Дисциплинског 

правилника, као и члан 18 Статута ЗСиК РСС, са образложењем да је пријављена на 

најгрубљи начин злоупотребила службени положај, прекорачила службена овлашћења 

чиме је нанела ненадокнадиву штету угледу Заједнице.  

 

Дисциплинска комисија ЗСиК РСС након увида у запримљену пријаву по службеној 

дужности је најпре испитала да ли је поднета пријава уредно састављена, односно да ли 

садржи све потребне елементе који су прописани чланом 86. Дисциплинског правилника, 

па је након тога утврдила да је иста неоснована, јер описана радња у дисциплинској 

пријави није дисциплински прекршај, те не постоје услови за покретање дисциплинског 

поступка, а све сходно члану 88. став 2. Дисциплинског правилника. 

 

Дисциплинска комисија је по службеној дужности прибавила Одлуку Скупштине ЗСиК 

РСС број I-06/2022 02.03.2022. године.  

 

Обзиром да је тумачење Статута ЗСиК РСС у искључивој надлежности Скупштине ЗСиК 

РСС, Дисциплинска комисија ЗСиК РСС је прибавила Одлуку скупштине ЗСиК РСС број I-

06/2022 02.03.2022. године којом је одлучено да Бобан Благојевић нема стаутс члана 

Управног одбора ЗСиК РСС од 10.10.2021. године, односно од дана када је УО ЗСиК РСС 

усвојио његов захтев. 

 

Сходно напред наведеном, а у сладу са чл. 88 ст. 2. Дисциплинског правилника једногласно 

је донета одлука као у диспозитиву овог Решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : 

 

Против овог решења може се изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а преко 

Дисциплинске комисије, у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења.  

 

Подносилац жалбе је у обавези да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од 

24.000,00 динара, на текући рачун РСС број 325-9500600047582-88.  

 

У случају подношења жалбе без истовременог достављања доказа о уплати таксе, жалба ће 

бити одбачена као недозвољена. 

 

 

 Дисциплинска комисија ЗСиК    

РСС 

 Председник 

 Ђорђе Јевтић, с.р. 

 

 

Доставити: 

 

1. Николић Ненаду из Лесковца, 

2. Бранки Марић из Панчева, 

3. а/а 


