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Број:  ДРЛВ 155/2021-2022 

Нови Сад, 30.03.2022.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 „ПИК Пригревица“ из Пригревице, због 

дисциплинског прекршаја из чл.143 Дисциплинског правилника РСС, дана 30.03.2022. 

године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Рукометни Клуб „ПИК Пригревица“ из Пригревице 

 

 

О Д Г О В О Р А Н   Ј Е 
 

ШТО ЈЕ: 
 

У 45 минуту (44:35) утакмице 16. кола ДРЛ Војводина која је одиграна дана 05.03.2022. 

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

Пригревице, играчи те екипе ступили у терен и понашали се неспортски и недолично у чему 

су се међусобно физички обрачунавали по целом терену, 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 
 

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 
 

 

Делегат Рабреновић Миљан је дана 06.03.2022. године у свом извештају са горе поменуте 

утакмице навео да су се играчи наведеног клуба у 45 (44:35) минуту предметне утакмице 

ступили у терен ради физичког разрачунавања, те да је утакмица због тога трајно прекинута, 

па сам сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против 

наведеног клуба, покренуо дисциплински поступак по службеној дужности и донео ово 

решење у смислу чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС. 

 

Пријављени клуб РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице преко тренера клуба Никшић Милке 

доставио је писану изјаву по захтеву датом Решењем о покретању дисциплинског поступка 

у којој је написао: „У 45 минуту утакмице између домаће екипе Далматинца и нашег 

клуба играч домаће екипе Лежајић  Стариња који је био у полуконтри, фаулиран је од 

стране нашег играча Момчиловић Николе који након тога добија казну од 2 минута и 

креће ка клупи. Након звиждука судија домаћи играч Лажајић Страхиња погађа лоптом 

нашег голмана што је изреволтирало наше играче тачније Ћеран Душана. Његова 

реакција произилази из тога што се шутирање на гол (голмана) после звиждука судије 

понављало током целе утакмице, а ни један играч противничког тима због тога није 

био санкционисан.  Ћеран Душан је кренуо ка Лежајић Страхињи говорећи му: „ Зашто 

шутираш након звиждука?“. То је додатно испровоцирало домаћег играча Лажајић 

Страхињу који креће ка Ћеран Душану  са речима: „Штаје? Шта хоћеш?“. Након 

приближавања Ћерана и Лежајића  једног ка другом, играчи наше екипе, а затим и 

домаћи играчи стају између њих и раздвајају их. Капитен наше екипе Човић Никола улази 

са клупе и раздваја момке, како би спречио неки вечи инцидент. У моменту када је Човић 

ушао на терен за њим су ушли и делегат Рабреновић Миљан и мериоц времена Олујић 

Борис са намером да спрече даљи инцидент, а након њих и сви остали учесници. У 

моменту када померају Лежајић Страхињу, играч домаће екипе Војводић Марко долази 

до нашег играча Ћеран Душана и одгурује га са две руке у пределу груди, наког чега долази 

до вербалне расправе, а затим играч Војводић Марко физички насрће на Ћеран Душана. 

Даљи физички обрачун спречавају наши играчи.  Војводић Марко наставља  да вређа 

играче наше екипе  и ту даље долази  до вербалног сукоба између нашег играча Човић 

Николе и Војводић Марка који се претвара у нову гужву. Испровоциран од стране 

Војводић Марка који је све време вређао и насртао  нанаше играче, након смиривања 

ситуације наш играч Козловачки Слободан креће ка Војводић Марку  који и поред тога 

што га саиграч задржава покуша да се отргне и физички обрачуна. Козловачки креће ка 

њему са питањем: „Што то радиш?“. Војводић Марко наставља да га вређа и 

Козловачки насрће на њега. Одмах након тога Војводић Милош голман домаће екипе 
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залеће се и скаче на Кзловачког Слободана и удара га у главу. Козловачки је добио ударац 

у главу од навијача  који је други по реду сишао до ограде , а ког је након ударца 

Козловачког, навијач који је први сишао до ограде ухватио око струка и отргнуо од ограде 

за коју се држао да би га онемогућио да задаје ударце Козловачком. Неколико навијача  

домаће екипе се нашло на терену и након тога гужва је престала, играчи обе екипе су 

послати на своје клупе а затим и у свлачионице. Ово што морам да напоменем јесте да 

већ неколико година уназад сугеришем да овакве утакмице које се воде као „Локални 

дерби“ морају да суде квалитетније судије са већим искуством. Морате бити свесни да 

је сваки „локални дерби“  нешто више од редовне утакмице која нема разултатски 

значај. Колико год да постоји разлика у квалитету између две екипе, овакве утакмице 

морају судити квалитетне и искусне судије.“. 

 

У току дисциплинског поступка директор Лиге је прибавио изјаве главног дежурног Олујић 

Стевана, рукометних судија Радуловић Бранка и Тодоровић Милана као и делегата 

Рабреновић Миљана и утврдио следеће чињенично стање: 

 

У 45 минуту (44:35) утакмице 16. кола ДРЛ Војводина која је одиграна дана 05.03.2022. 

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

Пригревице, играчи те екипе ступили у терен и понашали се неспортски и недолично у чему 

су се међусобно физички обрачунавали по целом терену, 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 прочитао изјаве сведока главног дежурног Олујић Стевана, 

рукометних судија Радуловић Бранка и Тодоровић Милана као и делегата Рабреновић 

Миљана и налази да ове изјаве у битном потврђују да су играчи те екипе ступили у терен и 

понашали се неспортски и недолично у чему су се међусобно физички обрачунавали по 

целом терену, те је због тога дошло до трајног прекида утакмице. 

 

Изјаву тренера РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице Никшић Милке сам прихватио у 

целости јер није негирао да се поменути догађај десио. 

 

Првостепени орган је ценио и у потпуности прихватио изјаве главног дежурног Олујић 

Стевана, рукометних судија Радуловић Бранка и Тодоровић Милана као и делегата 

Рабреновић Миљана, налазећи да су у битном међусобно сагласни. 

 

Првостепни дисциплински орган сматра да је РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице учинио 

дисциплински прекршај из чл.143 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                                    
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РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице изрекне новачана казна у износу од 50.000,00 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. 

 

 

 

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 „ПИК Пригревица“ из Пригревице 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


