
 

Рукометни Савез Војводине страна 1 

 

 

  

    

 

Број:  ДРЛВ 098/2021-2022 

Нови Сад, 15.12.2021.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 неисплаћивања трошкова 
службених лица на утакмици 02. кола ДРЛ Војводина жене која је одиграна 03.10.2021. 

године у Оџацима између РК „Оџаци“ из Оџака и ЖРУ „Тријумф“ из Србобрана, у складу са 

одредбама чл.3 чл.66 и чл.94 ст.3 и чл.95 ст.1 тч.2 Дисциплинског правилника РСС,         
дана 15.12.2021. године, донео је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
ОБУСТАВЉА СЕ дисциплински поступак против РК „Оџаци“ из Оџака, предходно покренут 
Решењем директора ДРЛ Војводина број 068/2021-2022 од 24.11.2021. одине 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 

Директор ДРЛ Војводина је дана 24.11.2021. године издао решење број 068/2021-2022 о 
покретању дисциплинског поступка против РК „Оџаци“ из Оџака што није извршио 
исплату трошкова службених лица за утакмицу 02. кола ДРЛ Војводина за жене која је 
одиграна дана 03.10.2021. године у Оџацима између екипа РК „Оџаци“ из Оџака и          
ЖРУ „Тријумф“ из Србобрана, у укупном износу од 11.800,00 РСД, и то Вељку Десници на 
име судијске таксе износ од 3.500,00 РСД те на име путних трошкова 1.200,00 РСД што 
укупно износи 4.700,00 РСД, Алекси Костелнику на име судијске таксе износ од 3.500,00, 
Миљану Рабреновићу на име делегатске таксе износ од 2.500,00 РСД те на име путних 
трошкова 1.100,00 РСД што укупно износи 3.600,00 РСД. 
 
У истом решењу о покретању дисциплинског поступка против РК „Оџаци“ из Оџака је 
тражено да исти достави изјаву по предметном питању. 
 
Пријављени клуб РК „Оџаци“ из Оџака преко председника клуба Горана Стаменковића 
доставио је писану изјаву по захтеву датом Решењем о покретању дисциплинског 
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 поступка у којој је написано: „РК „Oџaци“ je сa зaкaшњeњeм дoбиo сaглaснoст oд стрaнe 
Спoртскoг сaвeзa oпштинe зa финaнсирaњe учeшћa нa тaкмичeњу рукoмeтнe eкипe 
сeниoрa и дo дaнa oдигрaвaњa пoмeнутe утaкмицe ниje урeђeнo финaнсирaњe 
трoшкoвa - oднoснo РК „Oџaци“ je дoбиo сaмo дeo срeдстaвa нaмeњeн и утрoшeн зa 
трoшкoвe члaнaринe, кoтизaциje и рeгистрaциje игрaчa у систeму тaкмичeњa. Нa дa 
пoднoшeњa oдбрaнe у припрeми je угoвoр o финaнсирaњу кojи joш сaмo трeбa дa будe 
пoтписaн oд стрaнe oпштинских oргaнa тe ћe нaкoн тoгa свe oбaвeзe клубa бити 
измирeнe. Рукoмeтни клуб Oџaци ћe oдмaх нaкoн приспeћa срeдстaвa нa рaчун клубa 
извршити плaћaњa. Прилив сe oчeкуje у нeкoликo нaрeдних дaнa. Збoг тeшкoг 
финaнсиjскoг стaњa рукoмeтнoг и спoртa уoпштe мoлимo зa рaзумeвaњe.“.  
 
Дана 09.12.2021 године, путем електронске поште, службена лица доставили су потврду 
да је РК „Оџаци“ из Оџака у потпуности измирио трошкове према службеним лицима, те 
су се у складу са чл.94 ст.3 Дисциплинског правилника РСС, стекли услови за обустављање 
дисциплинског поступка, као у диспозитиву овог решења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем првостепеног 
органа, а у року од 3 дана (чл.136 Дисциплинског правилника РСС) 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.  
    
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 „Оџаци“ (Оџаци) 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


