
 
Број: 09-04/22 
Датум: 11.11.2022 год. 
 
Директор ПРЛ Запад, Драган Симовић, поступајући као првостепени дисциплински орган у 
смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, те чл. 6. ст. 1. алинеја 9. Одлуке 
о обављању функције Директора лиге, по спроведеном дисциплинском поступку, а у вези са 
догађајем на утакмици 5 кола ПРЛ Запад за жене између екипа ЖРУ ,,Пријепоље“ из 
Пријепоља  и ЖРК ,,Лозница-Град“ из Лознице која је одиграна дана 23.10.2022. године у 
Пријепољу против судије Жељка Стаменића из Аранђеловца, због дисциплинског прекршаја 
из члана 182. ДП РСС, дана 11.11.2022. године, донео је :  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Судија Жељко Стаменић, лиценца 22992122 
 

 
ОДГОВОРАН ЈЕ  

 
Што је: 
 
Пропустио  да евидентира прво искључење играчици број 4 Живановић Милици лиценца 
22110908, екипе ЖРК,, Лозница-Град“ из Лознице, након чега она добија још два искључења 
која су уписана у записник, али не добија дисквалификацију него наставља да игра до краја 
утакмице. 
Чиме је извршио дисциплински прекршај из чл.182 став 2. Дисциплинског правилника РСС. 
 
 

К А Ж Њ А В А 
 

Забрана вршења функције судије у временском периоду од 3 (три) месеца.  
 
 

Образложење 
 

Директор лиге је по службеној дужности повео дисциплински поступак против судије 
утакмице ЖРУ ,,Пријепоље“ из Пријепоља  и ЖРК ,,Лозница-Град“ из Лознице која је 
одиграна 23.10.2022 године, због дисциплинског прекршаја из чл.182 ст.2 Дисциплинског 
правилника РСС.  
Имајући у виду наведено, покренуо сам дисциплински поступак против судије Жељка 
Стаменића због наведеног дисциплинског прекршаја, а на основу чл.68 ст.1, чл.86 ст.1 ДП 
РСС.  
 
Пријављени судија Жељко Стаменић је доставио писану изјаву: ,, Играчици бр. 4 Живановић 
Кристини је у 8 ’ минуту утакмице изречено прво искључење, што се на снимку јасно види. 
Колега Обрадовић и ја смо играчицу искључили јасно показујући на њу али у записник је 
унето искључење бр. 7 гостујуће екипе. Када смо на прекидима вршили усаглашавања  
искључења играча на утакмици у записнику је као и  у евиденцији коју је водио контролор 
на утакмици искључење се подударало тј. Као да је дато играчици бр.7 те смо ми ту 



направили превид. Касније је играчица бр. 4 добила још 2 искључења али због превида са 
првим искључењем није изречена казна дисквалификације складно са правилима игре.“ 
 
Узимајући у обзир достављену изјаву-одбрану судије Жељка Стаменића, а у смислу чл.92 
ст.1 ДП РСС, утврдио следеће чињенично стање:  
 
Жељко Стаменић као судија утакмици 05. кола ПРЛ Запад за жене између ЖРУ ,,Пријепоље“ 
из Пријепоља  и ЖРК ,,Лозница-Град“ из Лознице која је одиграна 23.10.2022 године у 
Пријепољу, није поступио по упутству о вршењу дужности службених лица тако што није 
евидентирао искључења поменуте играчице. 
 
Горе наведено чињенично стање сам утврдио на основу свих изведених доказа, које сам 
ценио сваки појединачно, а такође и у међусобном контексту.  
 
Изјаву-одбрану судије Жељка Стаменића прихватио сам у целости јер потврђује наводе за 
покретање дисциплинског поступка, али нисам могао да прихватим као оправдање за 
учињени прекршај.  
 
Због наведеног се у описаној радњи судије стичу сва обележја дисциплинског прекршаја из 
чл.182 ст.2  ДП РСС, јер је чињеница да је начинио прекршај на начин описан у изреци 
решења, због чега је и проглашен одговорним за наведени дисциплински прекршај.   
 
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције за олакшавајуће околности 
сам узео да именовани до сада није кажњаван, док сам за отежавајућу околност изнашао 
значај целокупне ситуације у којој се десио описани дисциплински прекршај, због чега сам 
сматрао да је оправдано да се Жељку Стаменићу, изрекне казна забране вршења функције у 
трајању од 3 (три) месеца, уз очекивање да је иста адекватна тежини дисциплинског  
прекршаја и да ће с тога бити подобна ради постизања сврхе кажњавања, тј. да ће иста 
поправно деловати на кажњеног и уједно имати и васпитни утицај на друге.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења се може изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, путем овог 
првостепеног органа, а у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана достављања.  
Уз жалбу је обавезно приложити доказ о уплати таксе на жалбу у износу од 24.000,00 
динара на рачун РСС број 325-9500600047582-88, у противном ће жалба бити одбачена као 
недозвољена. 
 
 

ДИРЕКТОР 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ЗАПАД 

Драган Симовић с.р. 
 
Доставити:  
- судији Жељку Стаменићу 

 


