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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-3-02/2022 

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 

21.01.2022. године дисциплинску пријаву против председнице УО ЗСиК РСС Бранке 

Марић из Панчева, са образложењем дисциплинске пријаве да је пријављена дала предлог 

да се најбољи судијски пар у 2021. години изабере на до тада неуобичајен начин, и то тако 

што ће најбољи судијски пар бити изабран на основу одлуке УО ЗСиК РСС уместо као 

претходних 15 година да за најбољи судијски пар буде изабран на основу ранг листе судија 

за претходну такмичарску сезону.  

 

Даље се наводи да је електронска седница УО ЗСиК РСС отворена дана 18.12.2021. године 

у 15:08 часова и да је трајала до 19.12.2021. године до 15:00 часова, те да су се четири 

члана УО одлучила да гласају од тога два члана УО, Зорица Машић као потпредседница 

УО и Радомир Остојић за судијски пар Мошорински Иван и Панџић Александар, 

председница УО Бранка Марић за судијски пар Јовандић Владимир и Секулић Марко, док 
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је као члан УО Јелена Јаковљевић гласала за судијски пар Боричић Марко и Марковић 

Дејан. Четири члана УО нису гласали јер су били против оваквог начина избора најбољег 

судијског пара и то Бобан Кнежевић, Душан Цветковић, Милан Савковић и Ненад 

Николић. Два члана УО није учествовало у раду јер је Николић Владимир гласао након 

истека времена предвиђеног за гласање, а Бобан Благојевић уопште није учествовао у раду 

седнице УО. Члан управног одбора Марко Боричић је био уздржан од гласања.   

 

Подносилац пријаве наводи да је одлука УО ЗСиК РСС правно ништавна и да је таквим  

избором најбољег судијског пара за 2021. годину нанета немерљива штета ионако 

урушеном угледу ЗСиК РСС у рукометном спорту на територији Републике Србије. 

 

 

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

правилника, као и члан 65 стац 3 Статута ЗСиК РСС. 

 

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. 

 

Дисциплинским правилником РСС од 10.09.2021. године у члану 192. предвиђено је да:  

„Рукометни радници који као чланови рукометних форума - органа и тела рукометних 

организација, у вршењу дужности која проистичу из одредби Статута и важећих 

прописа РСС, односно свих функција које су им поверене, злоупотребе службени положај 

или прекораче службено овлашћење које се огледа у немарном вршењу дужности, 

избегавању вршења поверене функције, у поступању које крњи углед рукометне 

организације, у прикривању битних чињеница и неправилном односу према надлежним 

органима РСС и непоштовању и неспровођењу одлука и закључака органа и тела 

рукометне организације, казниће се забраном вршења функције у трајању до једне године, 

или новчаном казном од најмање 100.000,00 динара. Ако услед дисциплинског прекршаја из 

става 1. овог члана наступе теже последице, казниће се искључењем из рукометне 

организације.“ 

 

Дисциплинска комисија је по службеној дужности најпре испитала наводе поднете пријаве 

у погледу квалификације дисциплинског прекршаја датог у самој пријави, а затим је 

испитала да ли се у описаним радњама евентуално стичу битни елементи неког другог 

прекршаја предвиђеним Дисциплинским правилником. 

 

Чалном 192 Дисциплинског правилника као радња извршења описаног прекршаја 

алтернативно су прописане као радње извршења злоупотреба службеног положаја или 

прекорачење поверене функције. Обзиром да злоупотреба службеног положаја може имати 

своја три облика и то искоришћавање положаја или овлашћења, прекорачење и нечињење 

Дисциплинска комисија је радње описане у дисциплинској пријави испитала у том 

контексту и није нашла да су у тако описаним радњама стичу битни елементи бића овог 

дисциплинског прекршаја. 

 

Пријављена је de facto поступала у оквиру својих овлашћења па с тога се не може говорити 

о радњи прекорачења. На другој страни не постоји ни радња искоришћавања положаја или 

овлашћења јер је за то нужно да пријављена у поступа у оквиру својих овлашћења и то са 

циљем који је супротан од оног са којим су ма та овлашћења дата, односно са личним 
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циљем или циљем стицања материјалне или нематеријалне користи било за себе, било за 

треће лице. Када напред наведено ставимо у контекст чињеница које неспорно произилазе 

из материјалних доказа, јасно је да пријављена није поступала са циљем стицања личне 

користи или пак користи за треће лице, јер је иста неспорно свој глас дала судијском пару 

који није проглашен за најбољи судијски пар у 2021. години. На самом крају не постоји ни 

трећи облик а то је нечињење јер је иста поступала у оквир својих овлашћења као 

председница УО ЗСиК РСС.  

 

Дисциплинска комисија је извршила увид у писмене доказе који су наведени у поднетој 

дисциплиснкој пријави и то: евиденцију изјашњавања са електронске седнице УО ЗСиК 

РСС од 29.12.2021. године, под АД 3, доказе о начину гласања чланова УО ЗСиК РСС који 

су достављени у прилогу пријаве, као и Одлуку достављену од стране ЗСиК РСС ка 

Рукометном савезу Србије у којој се РСС обавештава о најбољем судијском пару за 2021. 

годину. 

 

Дисциплинска комисија се није упуштала у правну оцену саме одлуке УО ЗСиК РСС 

обзиром да за то није надлежна, а иста није од правног интереса за решавање овог 

дисциплинског поступка. 

 

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 

 

 

                                                                                              

 


