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Број:  ДРЛВ 214/2021-2022 

Нови Сад, 30.05.2022.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, поводом дисциплинског поступка против играча 
РК „Сента“ из Сенте Сенић Александра, због дисциплинског прекршаја из чл.162 ст.3 
Дисциплинског правилника РСС, дана 30.05.2022. године, донео је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
ПРЕМА: 
 
1. Играчу СЕНИЋ АЛЕКСАНДРУ (РК „Сента“) лиценца број 21141204 
 
 

ИЗРИЧЕ СЕ СУСПЕНЗИЈА 
 
 
у трајању до коначности решења о дисциплинском прекршају који је предмет овог 
поступка, а најдуже до 30 (тридесет) дана.    
 
За време трајања суспензије именовани не може наступати у такмичењу.    
 
Жалба на ово решење не задржава његово извршење, а на основу чл.11 ст.3 
Дисциплинског правилника РСС 
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 О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 
Према Дисциплинској пријави рукометног судије Никола Зорића, са утакмице 25. кола 
ДРЛ Војводина мушкарци која је одиграна дана 21.05.2022. године у Гакову, између екипа 
РК „Граничар“ из Гакова и РК „Сента“ из Сенте, поменути играч Сенић Александар је у 30. 
минуту (29:35) утакмице, физички се обрачунавао са играчем, РК „Граничар“ из Гакова, 

Шнадербек Давором лиценца број 21140215, те му је у складу са Правилима рукометне 
игре поднета пријава према Правилу 8.10а, чиме би извршио дисциплински прекршај из 
чл.162 ст.3 Дисциплинског правилника РСС. 
 
Поступајући као првостепени орган, по службеној дужности, а на основу наведеног 
извештаја делегата са предметне утакмице покренуо сам Дисциплински поступак против  
пријављеног играча због дисциплинског прекршаја из чл.162 ст.3 Дисциплинског 
правилника РСС.   
 
Имајући у виду садржај дисциплинске пријаве и извештај делегата предметне утакмице,  
произилази  да постоји основана  сумња  да  је  пријављени  играч извршио дисциплински 
прекршај који му се ставља на терет, а ради се о прекршају у такмичењу за који је 
прописана дисциплинска санкција забране наступа до 6 (шест) утакмица или новчана 
казна у износу до 200.000,00 динара, а што је основ из чл.6 ст.1 Дисциплинског 
правилника РСС за могуће изрицање суспензије.  
 
Због наведеног, налазећи да је изрицање суспензије оправдано због начина извршења 
конкретног прекршаја, према пријављеном је изречена суспензија на основу одредбе чл.8  
тч.1 и 3 Дисциплинског правилника РСС.   
 
Дужина трајања суспензије је одређена у складу са одредбом чл.9 ст.1 Дисциплинског 
правилника РСС налазећи да тежина прекршаја оправдава да се пријављеном онемогући  
даљи наступ у такмичењу све до коначности решења о дисциплинском прекршају.   
 
За време трајања суспензије пријављени не може наступати у такмичењу, а која одлука је 
донета на основу одредбе чл.6 ст.2 Дисциплинског правилника РСС.  
 
Евентуална жалба на ово решење не одлаже његово извршење, на основу одредбе     
чл.11 ст.3 Дисциплинског правилника РСС, тако да исто производи дејство одмах по 
објављивању на званичној интернет презентацији www.rsv.co.rs, а у смислу одредбе чл.10 
ст.4 Дисциплинског правилника РСС 
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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: 
 

✔ Пријављеном преко клуба (РК „Сента“) 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


