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Број:  ДРЛВ 161/2021-2022 

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, поступајући по службеној дужности, а у вези поступка против делегата 

Миљана Рабреновића, због дисциплинског прекршаја из чл.180 ст.2 Дисциплинског 

правилника РСС, дана 30.03.2022. године, донео је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ОБУСТАВЉА СЕ дисциплински поступак против делегата РАБРЕНОВИЋ МИЉАНА, 

предходно покренут Решењем директора ДРЛ Војводина број 146/2021-2022 од 
19.03.2022. одине 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 

Директор ДРЛ Војводина је дана 19.03.2022. године издао решење број 146/2021-2022 о 
покретању дисциплинског поступка против делегата Миљана Рабреновића, сходно 
покренутом поступку против екипа РК „Далматинац“ из Риђице и РК „ПИК Пригревица“ из 
Пригревице, а у вези трајног прекида утакмице 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, где су 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. 
 

Комисија за праћење суђења ЗСиК РСВ у свом мишљењу од 17.03.2022. године је 

констатовала да судије и делегат предметне утакмице нису поступиле по чл.27 ст.1 тч.5 

Правилника о организацији и одигравању утакмица, а сходно Правилима Рукометне игре 

17.12 јер нису исцрпиле све могућности за њено настављање, а то се подразумева 

процедура након инцидента, кажњавање играча који су одговорни за инцидент и 

пражњење хале како би се створили услови за безбедан наставак игре. 
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 У истом решењу о покретању дисциплинског поступка против делегата Миљана 
Рабреновића је тражено да исти достави изјаву по предметном питању. 
 
Делегат Миљан Рабреновић је дана 22.03.2022. године доставио изјаву у којој је између 

осталог навео: Затечен сам, јер је против мене као делегата и судијског пара 

Радуловић/Тодоровић покренут поступак. Наводи из Решења о покретању поступка 

број ДРЛВ 146/2021-2022 и то: „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“ су апсолутно тачни, али ми није јасно из којих разлога се онда 

покреће поступак против мене као делегата и судија, јер је донета једина могућа 

одлуку, којом се не би нарушио спортски мотив комплетног такмичења. Чак и да сам 

направио неки пропуст у смислу евидентирања учесника физичког обрачуна, не видим 

разлог да ми се на терет ставља тежа повреда Правила игре, јер о таквој повреди 

нема ни говора, пошто сам се стриктно придржавао истих. Како ми је уз Решење 

достављено и Мишљење Комисије за праћење суђења ЗСиК РСВ, које ме је  непријатно 

изненадило, јер је Комисија констатовала да, заједно са судијама утакмице, нисам 

поступио по члану 27. тачка 5. Правилника о организацији и одигравању утакмица. 

Апсолутно се  слажем, јер смо Одлуку о трајном прекиду утакмице донели на основу 

одредби члана 27. тачкe 2. и 3. Правилника о организацији и одигравању утакмица, у 

којима се наводи: „Утакмица ће бити трајно прекинута: уколико дође до физичког 

напада гледалаца на играче и званичнике екипа или на судије или делегата 

(контролора), односно уколико дође до физичког обрачуна између играча и званичника 

екипа и због тога, по оцени судија, није могуће наставити утакмицу, односно “. 

Стриктно се придржавајући позитивних прописа Рукометног савеза Србије, у договору 

са судијама донета је  одлуку о прекиду, јер смо претходно оценили да предметну 

утакмицу није могуће наставити. За сам крај ове изјаве, важно је да целокупна 

рукометна јавност зна, да оно што је виђено на два видео клипа у којима је приказан 

почетак и један краћи део физичког обрачуна, представља блажи део у односу на оно 

што се дешавало у наставку, који није забележен камером. Услед великог броја 

директних контаката насталих у физичком обрачуну, немогуће је било евидентирати 

све починиоце, јер су апсолутно сви актери утакмице, као и поједини навијачи 

учествовали, што ни припадници МУП-а у својим извештајима нису могли детаљно да 

прецизирају. Због свега горе наведеног, постојала је реална опасност да би могло доћи 

до још већег инцидента уколико би се утакмица наставила. Сматрам да сам заједно са 

судијским паром потпуно незаслужено и без разлога већ две недеље прећутно кажњен, 

јер и пре суспензије нисам делегиран, те Вас молимо да уважите ову изјаву и 
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 обуставите поступак против мене и судија, како би могли да наставимо са 

обављањем делеатске односно судијске дужности.“. 

Следом реченог, оцењујући све доступне доказе у предметном поступку, директор лиге се 
водио мишљу у интересу рукометног спорта, да делегат није направио пропуст на 
утакмици јер је Одлуку о трајном прекиду утакмице донео на основу одредби чл.27 ст.1 
тч.3 Правилника о организацији и одигравању утакмица, стриктно се придржавајући 
позитивних прописа Рукометног савеза Србије, у договору са судијским паром одлуку по 
чл.27 ст.1 тч.3 Правилника о организацији и одигравању утакмица, што потврђују судије 
Радуловић Бранко и Тодоровић Милан у својој изјави, јер су оценили да предметну 
утакмицу није могуће наставити, те је донео одлуку као у диспозитиву овог решења.  
 

Истовремено сам према рукометном делегату Рабреновић Миљану одредио да се укида 

суспензија која је била одређена Решењем директора ДРЛ Војводина број 148/2021-2022 

од 19.03.2022. године, а ово из разлога што је дисциплински поступак против рукометног 

делегата Рабреновић Миљана обустављен, а све у смислу одредбе чл.9 ст.3 тч.4 

Дисциплинског правилника РСС. 

 
 
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: 
 

✔ Делегату Рабреновић Миљану 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


