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Број:  ДРЛВ 107/2021-2022 

Нови Сад, 17.12.2021.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, поводом дисциплинског поступка против играча РК „Раднички“ из Јаша 

Томића Поповић Немање, због дисциплинског прекршаја из чл.162 ст.1 Дисциплинског 

правилника РСС, дана 17.12.2021. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Играч ПОПОВИЋ НЕМАЊА (РК „Раднички“) лиценца број 21141406 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ 
 

ШТО СЕ: 
 
У 22. минуту (21:15) утакмице  10. кола ДРЛ Војводина мушкарци која је одиграна у Јаша 
Томићу дана 20.11.2021. године, између екипа РК „Раднички“ из Јаша Томића и РК „Сента“ 
из Сенте, есктремно неспортски понео према играчу РК „Сента“ из Сенте Иштвану Шурањи 
лиценца број 21141224 те му је у сладу са Правилима рукометне игре поднета пријава 
према Правилу игре 8.10а. 

 

чиме је извршио дисциплински прекршај из чл.162 ст.1 Дисциплинског правилника РСС. 
  
па се у складу са чл.42, чл.43 и чл.51 Дисциплинског правилника РСС  
 

 

К А Ж Њ А В А 
 

забраном наступања на 2 (две) првенствене или Куп утакмице, рачунајући од  

правоснажности овог решења 
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Према играчу: 

 

 ПОПОВИЋ НЕМАЊА (РК „Раднички“ Јаша Томић), лиценца број 21141406 

 

Укида се суспензија 

 

Која му је била одређена решењем директора ДРЛ Војводина број 071/2021-2022 од 

25.11.2021. године. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 

Рукометни судија предметне утакмице Јелена Колоски је дана 20.11.2021. године поднела 

дисциплинску пријаву против горе наведеног играча, покренуо сам дисциплински поступак 

по службеној дужности и донео ово решење, у смислу чл.89 ст.1 Дисциплинског 

правилника РСС. 

 

Пријављени играч РК „Раднички“ из Јаша Томића Поповић Немања доставио је писану 

изјаву по захтеву датом Решењем о покретању дисциплинског поступка у којој је написао: 

„Кајем се, у 21 минуту одгурнуо  играча Сенте без лопте  у жару борбе , заслужено сам 

добио црвени картон , неће се поновити. Извинуо сам се и на полувремену“.  

  

У смислу чл.91 Дисциплинског правилника РСС прибавио сам и друге доказе и то изјаве 

рукометног судије Младена Крстића као и делегата-контролора Давора Петровића, па сам 

без одржане расправе, сматрајући да иста није неопходна ради разјашњења стања ствари, 

а у смислу чл.92 ст.3 Дисциплинског правилника РСС, утврдио следеће чињенично стање:  

  

На утакмици 10.  кола ДРЛ Војводина мушкарци која  је  одиграна  дана  20.11.2021.  године  

у Јаша Томићу, између екипа РК „Раднички“ из Јаша Томића и РК „Сента“ из Сенте, поменути 
играч Поповић Немања се у 22. минуту (21:15) утакмице есктремно неспортски понео према 
играчу РК „Сента“ из Сенте Иштвану Шурањи лиценца број 21141224, те му је у складу са 
Правилима рукометне игре изречена дисквалификација (са пријавом) према Правилу игре 
8.10а. 

  

Горе наведено чињенично стање сам утврдио на снову свих изведених доказа које сам 

ценио појединачно, а такође и у међусобном контексту.  

  

Изјаве рукометних судија Јелене Колоски и Весне Жилевски сам ценио како појединачно 

тако и у узајамном контексту и исте сам прихватио јер су међусобно сагласне и може им се 

поклонити пуно поверење.  

  

Изјава делегата-контролора Михајла Миловца је сагласна са изјавама рукометних судија и 

може јој се поклонити пуно поверење.  
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Изјаву играча Немање Поповића сам прихватио у целости јер није негирао да се поменути 

догађај десио онако како је описан у пријави. 

  

Из изјава свих сведока па и окривљеног произилази да је прекршај начињен на начин 

описан у изреци решења.   

  

Због наведеног у описаној радњи против пријављеног играча РК „Раднички“ из Јаша Томића 

Немање Поповића произилазе сва обележја дисциплинског прекршаја из чл.162 ст.1 

Дисциплинског правилника РСС јер  је чињеница да је пријављени начинио прекршај на 

начин описан у изреци решења због чега је проглашен одговорним за наведени 

дисциплински прекршај.  

  

Приликом  одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције за олакшавајућу околност 

сам узео чињеницу да именовани није дисциплински кажњаван док сам за отежавајућу  

околност изнашао значај целокупне ситуације у којој се десио описани дисциплински  

прекршај, због чега сам сматрао да  је оправдано да се играчу РК „Раднички“ из Јаша 

Томића Немањи Поповићу изрекне казна забране на 2 (две) првенствене или Куп утакмице, 

уз очекивање да је иста адекватна тежини дисциплинског прекршаја и да ће стога бити 

подобна ради постизања сврхе кажњавања тј. да ће иста поправно деловати на кажњеног 

и истовремено имати васпитни утицај на друге.  

  

Истовремено  сам  према  играчу  РК  „Раднички“ из Јаша Томића Немањи Поповићу 

одредио  да  се  укида суспензија која је била одређена Решењем директора ДРЛ Војводина 

број 071/2021-2022 од 25.11.2021. године, а ово из разлога што је изречена забрана 

наступа, по овом решењу, није дужа од времена које је протекло под суспензијом, обзиром 

да већ није наступио на утакмици 11. кола ДРЛ Војводина мушкарци која је одиграна дана 

27.11.2021. године у  Алибунару између РК „Будућност“ из Алибунара и РК „Раднички“ из 

Јаша Томића и 13. кола ДРЛ Војводина која је одиграна дана 11.12.2021. године у 

Пригревици између РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице и РК „Раднички“ из Јаша Томића 

а све у смисли одребе чл.9 ст.3 тч.5 Дисциплинског правилника РСС. 
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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: 

 

✔ Пријављеном преко клуба (РК „Раднички“) 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


