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Број:  ДРЛВ 027/2021-2022 

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,на основу овлашћења  
из чл.35 ст.1 и ст.2 Правилника о рукометним такмичењима  РСС, те чл. 15 ст.1 и ст.2 
Пропозција Такмичења  РСС, те чл.6 ст.1 тч.9  Одлуке о обављању функције директора 
рукометне лиге, на основу увида извештаја делегата-контролора Давора Петровића, а у 
вези догађаја на утакмици 04. кола ДРЛ Војводина мушкарци, која је одиграна дана 
10.10.2021. године у Новој Пазови између екипа РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове и 
РК „ЖСК 1955“ из Жабља, у скраћеном дисциплинском поступку против РК „ЖСК 1955“ из 
Жабља, због дисциплинског прекршаја из чл.139 ст.1 тч.41 Дисциплинског правилника 
РСС, у складу са одредбама чл.68 ст.2, чл.134 и чл.135 Дисциплинског правилника РСС, 
дана 14.10.2021. године, донео је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
1. Рукометни клуб „ЖСК 1955“ из Жабља 
 

О Д Г О В О Р А Н   Ј Е 
 

ШТО ЈЕ: 
 
За време утакмице 04. кола ДРЛ Војводина мушкарци која је одиграна дана 10.10.2021. 
године у Новој Пазови, између екипа РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове и                    
РК „ЖСК 1955“ из Жабља, у 46. минуту (45:06) утакмице играч РК „ЖСК 1955“ из Жабља 
Марковић Александар, лиценца нрој 21140417, се екстремно неспортски понео према 
рукометном судији Филипу Михајловићу, те му је у складу са Правилима рукометне игре 
изречена дисквалификациј (са пријавом) према Правилу игре 8.10а, 
 
Чиме је извршен дисциплински прекршај из чл.139 ст.1 тч.41 Дисциплинског правилника 
РСС, па се у складу са чл.37, ћл.38, чл.39, чл.40 и чл.51 Дисциплинског правилника РСС 
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 К А Ж Њ А В А 
 

Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара 
 
Коју је дужан уплатити у року од 8 (осам) дана, од дана правоснажности овог решења, на 

текући рачун Рукометног савеза Војводине 340-1943-18 

 
У случају да се наведена новчана казна не уплати у остављеном року иста ће се заменити 
за другу дисциплинску санкцију и то дисциплинску санкцију одузимање бодова што ће се 
за сваких започетих 10.000,00 динара новчане казне ирећи одузимање по једног бода. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 
 
Делегат-контролор предметне утакмице Давор Петровић је свом Извештају навео да је на 
утакмици 04. кола ДРЛ Војводина мушкарци која је одиграна дана 10.10.2021. године у 
Новој Пазови, између екипа РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове и РК „ЖСК 1955“ из 
Жабља, у 46. минуту (45:06) утакмице играч РК „ЖСК 1955“ из Жабља Марковић 
Александар је дисквалификован са пријавом према Правилу 8.10а. 
 
Обзиром да се ради о дисциплинском прекршају за који је прописан чл.139 
Дисциплинског правилника РСС, спровео сам скраћени дисциплински поступак у смислу 
чл.134 Дисциплинског правилника РСС. 
 
Поступак сам спровео и ово решење донео без одржавања расправе и претходног 
саслушања пријављеног јер прикупљени докази у довољној мери указују на постојање 
наведеног дисциплинског прекршаја. 
 
У току поступка сам имао увид у наведени Извештај делегата-контролора и прегледао 
запписник са предметне утакмице, па сам на основу тих доказа утврдио следеће 
чињенично стање: 
На утакмици 04. кола ДРЛ Војводина мушкарци која је одиграна дана 10.10.2021. године у 
Новој Пазови, између екипа РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове и РК „ЖСК 1955“ из 
Жабља, у 46. минуту (45:06) утакмице играч РК „ЖСК 1955“ из Жабља Марковић 
Александар је дисквалификован са пријавом према Правилу 8.10а. 
 
Наведене доказе сам ценио и прихватио у целости сматрајући да нема основа да се 
посумља у тачност истих. 
 
Из наведеног, у описаним радњама, виде се сва обележја дисциплинског прекршаја из 
чл.139. ст.1 та.41 Дисциплинског правилника РСС, због чега је клуб, проглашен 
одговорним и кажњен као у диспозитиву овог решења. 
 



 

Рукометни Савез Војводине страна 3 

 

 

 Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске казне водио сам рачуна о 
одредбама чл.37, чл.38, чл.39, чл.40, чл.51, и чл.139 ст.1 тач.41 Дисциплинског правилника 
РСС а при одмеравању казне имао сам у виду висину запрећене казне и тежину 
извршеног прекршаја. 
 
Казна изречена као у диспозитиву овог решења је изречена са уверењем да ће иста 
поправно деловати на кажњени клуб и уједно имати и васпитни утицај на друге клубове. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против  Решења  директора  ДРЛ  Војводина    у  првом  степену,  које  су  донесене  у  вези  
са такмичењем, дозвољена је жалба другостепеном органу, Комисији за жалбе РСС, у 
року од 8 (осам) дана од дана објаве на интернет порталу Рукометног савеза Војводине  
(rsv.co.rs) који има својство службеног гласила, према одредбама чл.100 Дисциплинског 
правилника РСС,  а  у  смислу  одредби  чл.33  ст.1  Пропозиција  такмичења  РСС  и  чл.57 
Правилника о такмичењима РСС, уз уплату таксе у износу од 24.000,00 РСД на текући 
рачун РСС број 325-9500600047582-88; 
    
Жалба се доставља преко првостепеног органа, директора ДРЛ Војводина, електронском 
или редовном поштом; Уколико жалба буде достављена без приложене таксе на жалбу, 
иста ће бити одбачена као недозвољена. 
 

 

 ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 

ДИРЕКТОР 

 

 

_________________________________ 

СТЕВИЦА ЈЕВРЕМОВ 

 

 

 

 
Доставити: 
 

✔ РК „ЖСК 1955“ из Жабља 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


