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Број:  ДРЛВ 017/2021-2022 

Нови Сад, 14.10.2021.године  

 

 

Директор ДРЛ Војводина Стевица Јевремов, поступајући као првостепени дисциплински 

орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, по службеној дужности 

у дисциплинском поступку против ЖРК „Дероње“ из Дероња, због дисциплинског  

прекршаја  из  чл.141  ст.1  Дисциплинског правилника  РСС, у  складу  са  одредбама  чл.68  

ст.2 Дисциплинског правилника РСС, дана 14.10.2021. године, донео је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

1. Женски Рукометни Клуб „Дероње“ из Дероња 

 

 

О Д Г О В О Р А Н   Ј Е 
ШТО ЈЕ: 

 

Неоправдано одустао од такмичења  у ДРЛ Војводина жене у сезони 2021/2022. године, 

 

чиме је извршио дисциплински прекршај из чл.141 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, 

 

па се у складу са чл.37, 38, 39, 40, 51 и 63 Дисциплинског правилника РСС 

 
 

К А Ж Њ А В А 
 

На новчану казну од 30.000,00 динара 
 

 
Изречена дисциплинска казна се неће извршити под условом да кажњени у року од 6 

(шест) месеци (време проверавања) не учини нови прекршај. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 

 

ЖРК „Дероње“ из Дероња, је дана 13.09.2021. године, упутио Обавештење Директору     ДРЛ 

Војводина, у којем наводи „Да екипа ЖРК „Дероње“ из Дероња одустаје од такмичења због 

немогућности стварања услова за одигравање утакмица“, па сам сматрајући да постоје 

услови за покретање  дисциплинског поступка против наведеног клуба, покренуо сам 

дисциплински поступак по службеној дужности, те сам донео ово решење о покретању 

дисциплинског поступка, у смислу чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС. 

 

Ради  утврђења потребног чињеничног стања одређено је да се од  пријављеног затражи 

писмена одбрана заступника клуба, а све у смислу чл.90 и чл.91 Дисциплинског правилника 

РСС. 

 

ЖРК „Дероње“ из Дероња доставио је 29.09.2021. године писану изјаву која му је тражена 

решењем о покретању дисциплинског поступка, у којој наводе следеће: „Као што смо вам 

и послали у допису од 13.09.2021. године да одустајемо од такмичења због немогућности 

стварања услова за одигравање утакмица“. 

 

Горе наведено чињенично стање сам утврдио на основу свих изведених доказа, које сам 

ценио сваки појединачно, а такође и у међусобном односу. 

 

Из свега напред наведеног јасно се може закључити да је ЖРК „Дероње“ из Дероња 

неоправдано одустао од такмичења у ДРЛ Војводина жене у такмичарској сезони 

2021/2022. године. 

 

Због наведеног се у описаној радњи  пријављеног клуба стичу сва обележја дисциплинског 

прекршаја из чл.141 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, јер је чињеница да је пријављени 

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 водио сам рачуна о 

одредбама чл.37, 38, 39, 40, 51, 63 и чл.141 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, а при 

одмеравању казне имао сам у виду висину запрећене казне и тежину извршеног прекршаја, 

за олакшавајућу околност сам узео чињеницу да је генерално лоша финансијска ситуација 

у клубовима уопште, па и у овом, док сам за отежавајућу околност изнашао значај 

целокупне ситуације у којој се догодио описани дисциплински прекршај, због чега сам 

сматрао да је оправдано да се пријављеном ЖРК „Дероње“ из Дероња   изрекне новчана  

казна у износу од 30.000,00 динара, при  чему  се  дисциплинска  санкција неће извршити 

под условом да кажњени у року од 6 (шест) месеци (време проверавања) не учини нови 

прекршај, уз очекивање да је иста адекватна тежини дисциплинског прекршаја и да ће стога 

бити подобна ради постизања сврхе кажњавања, тј. да ће иста поправно деловати на 

кажњеног и уједно имати васпитни утицај на друге. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против овог решења,  у делу где је одлучено о дисциплинској одговорности пријављеног, 

може се, сходно чл.100 ст.1 Дисциплинског правилника 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. 

 

 

 

 

 

 ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 

ДИРЕКТОР 

 

 

_________________________________ 

СТЕВИЦА ЈЕВРЕМОВ 

 

 

 

 

Доставити: 

 

✔ ЖРК „Дероње“ (Дероње) 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


