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Број:  ДРЛВ 185/2021-2022 

Нови Сад, 20.04.2022.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 Правилника о рукометним такмичењима РСС, те чл.15 ст.2 Пропозција 

Такмичења  РСС, те чл.6 ст.1 тч. 8. Одлуке о обављању функције директора рукометне лиге, 

у поступку регистрације утакмице 15. кола ДРЛ Војводина жене између ОРК „Апатин“ из 

Апатина и ОЖРК „Граднулица“ из Зрењанина, дана 20.04.2021. године, донео је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Утакмица 15. кола ДРЛ Војводина мушкарци која је према усвојеном календару такмичења 

одиграна дана 20.03.2022. године у Апатину између ОРК „Апатин“ из Апатина и                    

ОЖРК „Граднулица“ из Зрењанина, а која није била регистрована, региструје се резултатом 

26:25 (12:14) у корист ОРК „Апатин“ из Апатина. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

Према усвојеном календару такмичења утакмица 15. кола ДРЛ Војводина жене између                      

ОРК „Апатин“ из Апатина и ОЖРК „Граднулица“ из Зрењанина је одиграна дана 20.03.2022. 

године у Апатину са почетком у 17:00 часова. 

 

Делегат предметне утакмице Миљанић Никола је дана 21.03.2022. године доставио свој 

извештај са предметне утакмице у којој је констатовао да је на утакмици било све у реду. 

Екипа ОЖРК „Граднулица“ из Зрењанина је послала мејл директору лиге са насловом 

„Нерегуларност“ дана 21.03.2022. године у 19:33 часова у ком имеђу осталог стоји да се у 

записнику са предметне утакмице јасно види да им је ускраћен бар један бод, али није 

најавила приговор. 

 

Ипак, директор лиге је, утврђујући чињенично стање имајући у виду да у записнику постоји 

грешка код вођења тока утакмице (кретање резултата), спровео допунске радње ради 
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утврђивања веродостојног резултата утакмице, и то како по завршетку тако и на 

полувремену, те је на основу изјава судија у смислу правила игре 17.8, те изјава делегата, 

представника и тренера оба клуба као и записничара и мериоца времена, те упоређивања 

са прибављеном белешком делегата са записником са утакмице који је вођен,  констатовао 

да је домаћа екипа постигла 12 голова у првом и 14 голова у другом полувремену, што 

укупно износи 26 голова, док је гостујућа екипа постигла 14 голова у првом и 11 голова у 

другом полувремену што укупно износи 25 голова. 

 

Што се тиче спорног момента у кретању резултата дошло је до грешке у 35. минуту 

утакмице при резултату 14:15 те после седмерца за гостујућу екипу који је одбрањен, при 

чему је записничар случајно уписао гол за гостујућу екипу 14:16 што није тачно! После тога 

домаћа екипа постиже гол и уместо 15:15 записничар уписује резултат 15:16. Након тога 

записничар уписује гол за гостујућу екипу и резултат 16:16, па га том приликом поново 

уписује. Ток кретања резултата утакмице до самог краја је исправан. Такође, и у евиденцији 

кретања резултата код делегата са утакмице, па је стога донео одлуку као у диспозитиву. 

 

 

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, а у смислу одредби чл.33  ст.1  Пропозиција  

такмичења РСС и чл.56 Правилник 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: 

 

✔ ОРК „Апатин“ из Апатина 

✔ ОЖРК „Граднулица“ из Зрењанина 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


