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Број:  ДРЛВ 095/2021-2022 

Нови Сад, 11.12.2021.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, поступајући по службеној дужности, а у вези пропуста у записнику са 
утакмице 11. кола ДРЛ Војводина мушкарци која је одиграна дана 28.11.2021. године у 
Пригревици, између екипа РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице и РК „Металац“ из Футога, 
у складу са одредбама чл.3 чл.66 и чл.94 ст.3 и чл.95 ст.1 тч.2 Дисциплинског правилника 
РСС, дана 11.12.2021. године, донео је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
ОБУСТАВЉА СЕ дисциплински поступак против рукометних судија СЛИВА МИЛАНА и 
ВУКЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, предходно покренут Решењем директора ДРЛ Војводина број 
082/2021-2022 од 02.12.2021. одине 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 

Директор ДРЛ Војводина је дана 02.12.2021. године издао решење број 082/2021-2022 о 
покретању дисциплинског поступка против рукометних судија Слава Милана и Вукчевић 
Александра због тога што нису са записничарем утакмице сравнили записник. Након тога, 
потписали су записник са предметне утакмице који се није водио у складу са Упуством о 
попуњавању записника са рукометне утакмице, чиме би починио дисциплински прекршај 
из чл.180 ст.1. 
 
У истом решењу о покретању дисциплинског поступка против рукометних судија Слива 
Милана и Вукчевић Александра је тражено да исти доставе изјаву по предметном питању. 
 
Рукометне судије Слива Милан и Вукчевић Александар су дана 06.12.2021. године 
доставили изјаве у којој су између осталог навели: „Утакмица 11. кола ДРЛ Војводина 
која је одиграна 28.11.2021. године у 19:00 часова између РК „ПИК Пригревица“ из 
Пригревице и РК „Металац“ из Футога“ коју смо судили је био дерби прве две екипе на 
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 табели. Права мушка утакмица пуна преокрета и лепих потеза. Цела утакмица се 
одиграла на најбољи могући начин без икаквих примедби. Када се утакмица завршила 
дошли смо до записничког стола и констатовали резултат утакмице 31:32.  Резултат 
утакмице се поклапао са стварним резултатом на семафору, али нисмо 
преконтролисали рубрике за кретање резултата.“. 
 
Следом реченог, оцењујући све доступне доказе у предметном поступку, директор лиге се 
водио мишљу у интересу рукометног спорта, да судије нису начиниле пропуст на 
утакмици да је постигнути резултат који је био уписан у записнику који је био и приказан 
на семафору, као и прегледом снимка утакмице, те је донео одлуку као у диспозитиву 
овог решења.  
 
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 
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СТЕВИЦА ЈЕВРЕМОВ 

 

 

 

 
Доставити: 
 

✔ Рукометним судијама (Милан Слива и Александар Вукчевић) 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


