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Број:  ДРЛВ 121/2021-2022 

Нови Сад, 09.02.2022.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 „Црепаја“ из Црепаје, због дисциплинског 

прекршаја из чл.143 Дисциплинског правилника РСС, дана 09.02.2022. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

1. Рукометни Клуб „Црепаја“ из Црепаје 

 

О Д Г О В О Р А Н   Ј Е 
 

ШТО ЈЕ: 
 

У 60 минуту (59:41) утакмице 13. кола ДРЛ Војводина која је одиграна дана 11.12.2021. 

године у Дебељачи између екипа РК „Црепаја“ из Црепаје и РК „Будућност“ из Алибунара, 

играчи те екипе су се понашали неспортски и недолично где је играч екипе РК „Црепаја“ из 

Црепаје, Кукић Лука лиценца број 21140812 физички напао рукометног судију Јелену 

Колоски, те је због тога дошло до трајног прекида утакмице, 

 

чиме је извршио дисциплински прекршај из чл.143 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 50.000,00 динара 
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Коју је дужан уплатити у року од 15 (петнаест) 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 
 

 

Судија рукометне утакмице одигране између РК „Црепаја“ из Црепаје и РК „Будућност“ из 

Алибунара, одигране дана 11.12.2021. године у Дебељачи, Јелена Колоски, поднела је 

пријаву против играча Кукић Луке (РК „Црепаја“) број лиценце 21140812 наводећи да је у  

60. (59:41) минуту, после досуђеног седмерца за РК „Будућност“, играч РК „Ццрепаја“ (број 

дреса 25, Кукић Лука), физички напао тако што се залетео ка њој, одгурнувши је телом, 

израженим интезитетом, услед чега је пала на паркет и главом ударила у исти, након чега 

је изгубила свест. 

 

На основу пријаве судије Јелене Колоски директор Лиге, као првостепени орган, донео је 

Решење о покретању дисциплинског поступка број ДРЛВ 110/2021-2022 од 17.12.2021. 

године. 

 

У усвојој изјави - одбрани пријављени играч је навео да је након директне судијске одлуке, 

која је наступила са закашњењем, на штету домаће екипе, саиграч је притрчао судији, након 

чега је и он, који је био удаљен десетак метара, такође притрчао ка судији, са рукама иза 

леђа, наслонивши се на саиграча, и узгласно викање у лице судији рекао: „Шта си то сад 

свирала бре“. Да би она кренула корак уназад и у том истом моменту почела да пада 

држећи се за главу. Притом при самом паду као да намерно није водила рачуна о самом 

паду. Пала је на страну, на кук и остала да лежи. Одговорно тврди да никаквог физичког 

контакта није било. Његово мишљење је да је њена реакција наступила из неког страха са 

пуним правом јер смо заиста гласно викали директно у лице, али без икаквих ружних речи. 

Јако се каје за своје недолично понашање које је проузроковало насталу ситуацију, према 

једној дами која је судила утакмицу. Све наведено може да потврди више сведока, што из 

обе екипе што из публике. 

 

У току дисциплинског поступка директор Лиге је прибавио изјаве пријављеног играча Кукић 

Луке, сведока Марковић Михајла, Весне Жилевски, Барбаре Нађ, Дмитров Саве, Симић 

Александра, Пајевић Вукомана и Славковић Зорана, те је прочитао извештај делегата - 

контролора са наведене утакмице и утврдио следеће чињенично стање: 

 

У 60 минуту (59:41) утакмице 13. кола ДРЛ Војводина која је одиграна дана 11.12.2021. 

године у Дебељачи између екипа РК „Црепаја“ из Црепаје и РК „Будућност“ из Алибунара, 

играчи те екипе су се понашали неспортски и недолично где је играч екипе РК „Црепаја“ из 
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Црепаје, Кукић Лука лиценца број 21140812 физички напао рукометног судију Јелену 

Колоски, те је због тога дошло до трајног прекида утакмице. 

Овакво чињенично стање првостепени орган је утврдио анализом сваког доказа 

појединачно и свих доказа у вези. 

 

Првостепени орган је ценио и у потпуности прихватио изјаве сведока Марковић Михајла и 

Весне Жилевски, налазећи да су у битном међусобно сагласни и животно логични, те је из 

њихових изјава утврдио чињенично стање како је то горе наведено, а који су детаљно 

поткрепљени Извештајем делегата - контролора са рукометне утакмице. Првостепени 

орган указује да су наведени сведоци службена лица Рукометног савеза Војводине и да 

нема разлога да сумња у њихову непристрасност. 

 

Првостепени орган је прочитао изјаве сведока Барбаре Нађ, Дмитров Саве, Симић 

Александра, Славковић Зорана, Пајевић Вукомана и налази да ове изјаве у битном 

потврђују изјаве сведока Марковић Михајла и Весне Жилевски у делу у коме наводе да је 

после судијске одлуке у 60. (59:41) минуту утакмице дошло до неспортског понашања 

играча РК „Црепаја“из Црепаје, услед чега је рукометна утакмица трајно прекинута. 

 

Првостепени орган је ценио и изјаву пријављеног играча и прихватио је само делимично, у 

делу где наводи да се каје због свог поступка, као и у делу у коме наводи да су играчи              

РК „Црепаја“ из Црепаје гласно викали у лице судији, али је није прихватио у делу у коме 

наводи да није било контакта између њега и судије Колоски Јелене јер је тај део изјаве у 

супротности са изјавама сведока, а уз то није животно логично да Колоски Јелена сама 

падне, при томе не водећи рачуна о томе на који начин ће пасти. Имајући у виду битна 

обележја дисциплинског прекршаја који се РК „Црепаја“ из Црепаје ставља на терет изјава 

пријављеног играча потврђује дисциплинску одговорност РК „Црепаја“. 

 

Првостепни дисциплински орган сматра да је РК „Црепаја“ из Црепаје учинио 

дисциплински прекршај из чл.143 Дисциплинског правилника РСС. 

 

Одлучујући о врсти и висини дисциплинске санкције првостепени орган је имао у виду 

олакшавајуће и отежавајуће околности, па је као отежавајућу околност је ценио чињеницу 

да је дисциплински прекршај учињен према особи женског пола, интензитет напада и 

последицу која је наступила, односно губитак свести судије Јелене Колоски. За 

дисциплински прекршај за који је пријављени клуб проглашен одговорним прописана је 

казна одузимања до 6 бодова или новчана казна до 250.000,00 динара. Првостепени орган 

сматра да ће прекршајна санкцијом која је изречена утицати на РК „Црепаја“ из Црепаје да 

више не чини дисциплинске прекршаје, као и на друге учеснике у спортским догађајима 

које организује РСВ да не чине дисциплинске прекршаје. 

 

 

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  
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(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 „Црепаја“ из Црепаје 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


