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Број:  ДРЛВ 145/2021-2022 

Нови Сад, 19.03.2022.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 

Пропозиција Такмичења РСС, те чл.6 ст.1 тч.9 Одлуке о обављању функције директора 

рукометне лиге, на основу стручног мишљења од стране Комисије за праћење суђења ЗСиК 

РСВ, по службеној дужности,  у складу са одредбама чл.68 ст.2 и чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 

Дисциплинског правилника РСС, дана 19.03.2022. године, донео је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 

ПРОТИВ: 

 

1. Рукометног судије РАДУЛОВИЋ БРАНКА лиценца број 21062013 

2. Рукометног судије ТОДОРОВИЋ МИЛАНА лицеца број 21062014 

 

ШТО СУ: 

 

На утакмици 16. кола ДРЛ Војводина за мушкарце која је одиграна дана 05.03.2022. године 

у Риђици, између екипа РК „Далматинац“ из Риђице и РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице, 

играчи обе екипе ступили у терен и понашали се неспортски и недолично у чему су се 

међусобно физички обрачунавали по целом терену, те су због тога судије и делегат 

предметне утакмице донели одлуку о трајном прекиду утакмице, 

 

чиме би рукометне судије Радуловић Бранко, лиценца број 21062013 и Тодоровић Милан, 

лиценца број 21062014 извршиле дисциплински прекршај из чл.180 ст.2 Дисциплинског 

правилника РСС. 

 

Ради утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 

● прибавити писмена: Изјава – одбрана пријављених 

● извести и други потребни докази. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 

 
На утакмици 16. кола ДРЛ Војводина за мушкарце која је одиграна дана 05.03.2022. године 

у Риђици, између екипа РК „Далматинац“ из Риђице и РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице, 

играчи обе екипе ступили у терен и понашали се неспортски и недолично у чему су се 

међусобно физички обрачунавали по целом терену, те су због тога судије и делегат 

предметне утакмице донели одлуку о трајном прекиду утакмице. 

 

Ради утврђења потребног чињеничног стања одређено је да се од пријављених затражи 

писмена одбрана, а све у смислу чл.90 и чл.91 Дисциплинског правилника РСС. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против овог решења жалба није дозвољена, у смислу чл.89 ст.3 Дисциплинског правилника 

РСС. 

 

 

ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ: 

 

● Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 

● За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 

● Пријављени  има  право  да  подноси  доказе,  ставља  предлоге  и  употребљава  сва 

правна средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 

 

У прилогу се доставља: 

● Стручно мишљење Комисије за праћење суђења ЗСиК РСВ 

● Образац за давање писмене Изјаве - Одбране пријављенога 

 

 

 ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 

ДИРЕКТОР 

 

 

_________________________________ 

СТЕВИЦА ЈЕВРЕМОВ 

 

 

 

 

Доставити: 

 

✔ Пријављеним рукометним судијама (Радуловић Бранко и Тодоровић Милан) 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


