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Број:  ДРЛВ 169/2021-2022 

Нови Сад, 08.04.2022.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, по службеној дужности, а у вези лоше организације утакмице 20. кола                         

ДРЛ Војводина мушкарци која је одиграна 02.04.2022. године у Новој Пазови између                              

РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове и РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице, у складу са 

одредбама чл.68 ст.2 и чл.86 ст.1 и чл.89 ст.1 Дисциплинског правилника РСС,                          

дана 08.04.2022. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 

ПРОТИВ: 

 

1. Рукометног клуба „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове 

 

ЗБОГ ОСНОВАНЕ СУМЊЕ ДА: 

 

I. Је на техничком састанку пре почетка итакмице 20. кола ДРЛ Војводина мушкарци 

која је одиграна у Новој Пазови дана 02.04.2022. године, између екипа                                

РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове и РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице, 

одговорни представник екипе РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове Петковић 

Марко (лиценца број 21140154) у име клуба поднео (Образац 4 – Организациони 

тим утакмице) са неистиним подацима и исту оверио потписом и печатом клуба, 

чиме би Рукометни клуб „Нова Пазовба 1957“ из Нове Пазове извршио 

дисциплински прекршај из чл.148 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, 

 

II. На утакмици 20. кола ДРЛ Војводина мушкарци која је одиграна у Новој Пазови дана 

02.04.2022. године, између екипа РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове и                       

РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице у 20 (19:03) минуту дошло до привременог 

прекида утакмице који је трајао 33 минута, због гужве у делу гледалишног простора, 

чиме би Рукометни клуб „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове извршио дисциплински 

прекршај из чл.139 ст.1 тч.38 Дисциплинског правилника РСС, 
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Ради утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 

● прибавити писмена: Изјава – одбрана пријављеног клуба 

● извести и други потребни докази. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 

Делегат-контролор Марковић Михајло је дана 02.04.2022. године у свом извештају са горе 

поменуте утакмице навео да је у 20 (19:03) минуту утакмице дошло до гужве у 

гледалишном простуру где је камерману гостујуће екипе покушано да се одузме камера за 

снимање, те да је утакмица због тога привремено 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. 

 

Ради утврђења потребног чињеничног стања одређено је  да се од пријављеног 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: 

●  Извештај делегата са утакмице 

● Образац за давање писмене Изјаве - Одбране пријављенога 

 

 

 ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 

ДИРЕКТОР 

 

 

_________________________________ 

СТЕВИЦА ЈЕВРЕМОВ 

 

 

Доставити: 

 

✔ РК „Нова Пазова 1957“ из Нове Пазове 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


