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Број:  ДРЛВ 150/2021-2022 

Нови Сад, 24.03.2022.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 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.150 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, дана 24.03.2022. 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: 
 

На утакмице 14. кола ДРЛ Војводина која је одиграна дана 20.02.2022. године у Дебељачи 

између екипа РК „Црепаја“ из Црепаје и РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице, наступио 

играч екипе РК „Црепаја“ из Црепаје Марко Георгијевски шифра РСС 35127 који није 

правилно регистрован, 

 

чиме је извршио дисциплински прекршај из чл.150 ст.1 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 20.000,00 динара 
 

Коју је дужан уплатити у року од 15 (петнаест) дана, од дана правоснажности овог решења, 
на текући рачун Рукометног савеза Војводине 340-1943-18 
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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 
 

 

Након сазнања да је играч екипе „РК „Црепаја“ из Црепаје Георгијевски Марко шифра РСС 

35127 неправилно регистрован за екипу РК „Црепаја“ из Црепаје и да је исти наступио на 

утакмици 14. кола ДРЛ Војводина која је одиграна 20.02.2022. године у Дебељачи између 

РК „Црепаја“ из Црепаје и РК „ПИК Пригревица“ из Пригревица. 

 

Имајући у виду наведено, по службеној дужности сам покренуо дисциплински поступак 

против  наведеног  клуба  због  дисциплинског  прекршаја  описаног  у диспозитиву  овог 

решења, а на основу чл.68 ст.2 Дисциплинског правилника РСС. 

 

Пријављени клуб РК „Црепаја“ из Црепаје преко Георгијевски Иване доставио је писану 

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

„Ради се о младом и јако перспективном играчу, намера нам је била да играч има што 

више утакмица незнајући да нисмо смели да пошаљемо захтев. Наш клуб функционише 

аматерски и само пар људи се залаже за исти, нажалост нисмо толико упућени у законе 

и правилнике“. 

 

У току дисциплинског поступка директор Лиге је прибавио изјаве РК „Хајдук“ из Бешке, 

Овлашћеног Лица Регистрационог Центра Инђија - Стара Пазова Веселиновић Срђана и 

Овлашћеног Лица Регистрационог Центра Панчево Стевковски Љубомира и утврдио 

следеће чињенично стање: 

 

Играч екипе „РК „Црепаја“ из Црепаје Георгијевски Марко  шифра РСС 35127 је наступио за 

поменуту екипу, а да је неправилно регистрован за екипу РК „Црепаја“ из Црепаје и да је 

исти наступио на утакмици 14. кола ДРЛ Војводина која је одиграна 20.02.2022. године у 

Дебељачи између РК „Црепаја“ из Црепаје и РК „ПИК Пригревица“ из Пригревица. 

 

Овакво чињенично стање првостепени орган је утврдио анализом сваког доказа 

појединачно и свих доказа у вези. 

 

Првостепени орган је прочитао изјаве сведока РК „Хајдук“ из Бешке, Овлашћеног Лица 

Регистрационог Центра Инђија - Стара Пазова Веселиновић Срђана и Овлашћеног Лица 

Регистрационог Центра Панчево Стевковски Љубомира и налази да ове изјаве у битном 

потврђују сазнање директора ДРЛ Војводине да је играч екипе РК „Црепаја“ из Црепаје 

Георгијевски Марко шифра РСС 35127 неправилно регистрован на име двојне регистрације 

за екипу РК „Црепаја“ из Црепаје. 
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Изјаву Геогијевски Иване у име екипе РК „Црепаја“ из Црепаје сам прихватио у целости јер 

није негирала да се поменути догађај десио. 

 

У чл.21 ст.6 Регистрационог Правилника РСС стоји „Уколико дође до раскида Споразума о 

двојној регистрацији играча, по било ком основу, играч/играчица не може бити поново 

регистрован/а за другу спортску организацију по основу двојне регистрације у истој 

такмичарској години.“ Играч Георгијевски Марко бива 16.09.2021. године регистрован за 

екипу РК „Хајдук“ из Бешке на име двојне регистрација, да би споразум о двојној 

регистацији био раскинут 04.02.2022. године и да би истог дана променуо матични клуб и 

бива регистрован за РК „Хајдук“ из Бешке и на крају тачније 17.02.2022. године по други пут 

бива регистрован на име двојне регистрације. Директор ДРЛ Војводина дошао је до 

закључка да је Овлашћено Лице Регистрационог Центра Панчево највећи кривац, због чијег 

се несавесног рада десило више пропуста, што је довело да се одиграна утакмица 

региструје службеним резултатом на штету РК „Црепаја“ из Црепаје, а то је покварило 

укупни утисак о амбијенту у ком се одигравала предметна утакмица, што никако не 

доприноси развоју и афирмацији рукометног спорта. Не памти се када је последњи пут због 

пропуста Овлашћеног Лица Регистрационог Центра дошло до регистрације утакмице 

службеним резултатом.  

 

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

дисциплински прекршај из чл.150 ст.1 Дисциплинског правилника РСС. 

 

Приликом  одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције нисам изнашао разлог за 

олакшавајућу околност јер је именовани клуб 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 екипи РК „Црепаја“ 

из Црепаје изрекне новачана казна у износу од 20.000,00 динара, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рукометни Савез Војводине страна 4 

 

 

 

 

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: 

✔ РК „Црепаја“ из Црепаје 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


