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Број:  ПРЛВ 029/2021-2022 
Нови Сад, 28.10.2021.године  
 

 
Директор ПРЛ Војводина Данијела Косановић, 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, поступајући по службеној дужности, а у вези околности на не одигравање 
утакмице 03. кола ПРЛ Војводина жене која је требала да се игра дана 02.10.2021. године 
у Српској Црњи између ОРК „Младост“ из Српске Црње и ЖРК „Мокрин“ из Мокрина, у 
складу са одредбама чл.3 чл.66 и чл.94 ст.3 и чл.95 ст.1 тч.2 Дисциплинског правилника 
РСС, дана 28.10.2021. године, донео је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
ОБУСТАВЉА СЕ дисциплински поступак против Женског рукометног клуба „МОКРИН“ из 
Мокрина, предходно покренут Решењем директора ПРЛ Војводина број 016/2021-2022 од 
06.10.2021. одине 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 

Директор ПРЛ Војводина је дана 06.10.2021. године издао решење број 016/2021-2022 о 
покретању дисциплинског поступка против ЖРК „Мокрин“ због не одигравања утакмице 
03. кола ПРЛ Војводина жене која је требала да се игра дана 02.10.2021. године у Српској 
Црњи између ОРК „Младост“ из Српске Црње и ЖРК „Мокрин“ из Мокрина, чиме би 
починио дисциплински прекршај из чл.139 ст.1 тч.46. 
 
У истом решењу о покретању дисциплинског поступка против ЖРК „Мокрин“  из Мокрина 
је тражено да исти достави изјаву по предметном питању. 
 
ЖРК „Мокрин“ из Мокрина је дана 14.10.2021. године путем Игора Кнежева председника 
клуба, доставио изјаву у којој је између осталог навео: „Екипа је била у таквој 
здравственој ситуацији да након консултација са клупским лекаром нисмо могли да 
испоштујемо наведену утакмицу. ЖРК „Младост“ из Српске Црње смо контактирали 
30.10.2021. године како би смо се договорили око одлагања утакмице. 01.10.2021. године 
контактирали смо директора лиге која нам је дала смернице о дољој процедури. 
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Клупски лекар је направио списак играчица које нису биле у моућности да наступе због 
болести, од директора лиге смо добили да тај документ није валидан, па вам у прилогу 
шаљемо све оверено од стране лекара како је захтевано. Морате разумети и нашег 
доктора који ради у диспанзеру, тог момента није био у могућности да пошаље сваку 
играчицу понасоб због пребукираности на послу. Тако да се надамо у интересу спорта, 
интересу нашем и вашем играчице буду здраве. Замолили смо екипу из Српске Црње да 
одиграмо утакмицу у викенду који се није играо због ЕХФ недеље, што су они одбили. 
Електронском поштом смо обавестили директора лиге у суботу 02.10.2021. године да 
не можемо да дођемо на одигравање утакмице због болести играчица. Директор лиге 
је био обавештен и 01.10.2021. године. У овој ситуацији нисмо покушали никога да 
обманемо, што се види из записника са предходне утакмице где смо такође играли са 
неколико болесних играчица“. 
 
Следом реченог, оцењујући све доступне доказе у предметном поступку, директор лиге се 
водио мишљу у интересу рукометног спорта, и уз схватање укупне ситуације у клубу и 
велике воље рукометних радника из ЖРК „Мокрин“ из Мокрина да се предметна 
утакмица одигра, због чега је у смислу чл.94 ст.3 и чл.95 ст.1 тч.2 Дисциплинског 
правилника РСС, закључио да је то сасвим довољан разлог постојања околности које 
искључују одговорност ЖРК „Мокрин“ из Мокрина за дисциплински прекршај, те је донео 
одлуку као у диспозитиву овог решења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 
 
 ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 

ДИРЕКТОР 
 
 

_________________________________ 
ДАНИЈЕЛА КОСАНОВИЋ 

 

 

 
 
Доставити: 
 

✔ ЖРК „Мокрин“ (Мокрин) 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 
 


