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Број:  ДРЛВ 048/2021-2022 

Нови Сад, 03.11.2021.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 дисциплинског поступка против РК „Нова Пазова 1957“ из Нове 

Пазове, због дисциплинског прекршаја из чл.141 ст.2  Дисциплинског правилника РСС, у 

складу са одредбама чл.68 ст.2, чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС,     

дана 03.11.2021. године, донео је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

1. Рукометни Клуб „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове 

 

О Д Г О В О Р А Н   Ј Е 
 

ШТО ЈЕ: 

 

На утакмици 04. кола ДРЛ Војводина, одиграној дана 10.10.2021. године у Новој Пазови, 

између екипа РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове и РК „ЖСК 1955“ из Жабља, наступио 

без лиценцираног тренера, а да за то није имао одобрење Директора лига, издато у складу 

са Пропозицијама такмичења РСС, 

 

чиме је извршио дисциплински прекршај из чл.141 ст.2 Дисциплинског правилника РСС,  

 

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

 
 

К А Ж Њ А В А 
 

Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара 
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Коју је дужан уплатити у року од 30 (тридесет) 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 изрећи одузимање по једног бода. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 

 

На основу Извештаја делегата-контролора Давора Петровића и Записника са утакмице        

04. Кола ДРЛ Војводина, одигране дана 10.10.2021. године у Новој Пазови, између екипа                 

РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове и РК „ЖСК 1955“ из Жабља, покренут је по службеној 

дужности поступак против РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове због постојања сумње да 

је наведени клуб на тој утакмици наступио без лиценцираног тренера, без одобрења 

Директора лиге, супротно Пропозицијама такмичења РСС, чиме би извршио дисциплински 

прекршај из одредбе чл.141 ст.2 Дисциплинског правилника РСС. 

 

Ради утврђивања релевентних чињеница одређено је да се од клуба затражи писана 

одбрана у складу са одредбом чл.90 Дисциплинског правилника РСС. РК „Нова Пазова 

1957“ из Нове Пазове у остављеном року није доставила тражену изјаву. 

 

На основу свега наведеног, Директор лиге је ценећи чињенице конретном случаја, 

закључио да је РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове извршио прекршај који му се ставља 

на терет, јер све горе наведено потврђује чињеничну основу предметног прекршаја, и 

говори у прилог томе да су у конкретном случају испуњени сви субјективни и објективни 

елементи бића наведеног дисциплинског прекршаја. 

 

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.141 ст.2 Дисциплинског правилника РСС а 

при одмеравању казне имао сам у виду висину запрећене казне и тежину извршеног 

прекршаја, за олакшавајућу околност нисам изнашао, док сам за отежавајућу околност 

изнашао значај целокупне ситуације у којој се догодио описани дисциплински прекршај као 

и то да је екипи у претходном поступку за исти прекршај изречена опомена. 

 

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.141 ст.1  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. 
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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 „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


