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Број:  ДРЛВ 122/2021-2022 

Нови Сад, 09.02.2022.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, 

у поступку регистрације утакмице 13. кола ДРЛ Војводина мушкарци између РК „Црепаја“ 

из Црепаје и РК „Будућност“ из Алибунара, дана 09.02.2021. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Утакмица 13. кола ДРЛ Војводина мушкарци која је према усвојеном календару такмичења 

одиграна дана 11.12.2021. године у Дебељачи између РК „Црепаја“ из Црепаје и                         

РК „Будућност“ из Алибунара, а која није била регистрована због трајног прекида у 60. 

(59:41) минуту због физичког напада играча РК „Црепаја“ из Црепаје Кукић Луке на 

рукометног судију Колоски Јелену, региструје се службеним резултатом 10:0 у корист            

РК „Будућност“ из Алибунара. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Према усвојеном календару такмичења утакмица 13.кола ДРЛ Војводина мушкарци између 

РК „Црепаја“ из Црепаје и РК „Будућност“ из Алибунара је одиграна дана 11.12.2021. године 

у Дебељачи са почетком у 19:00 часова. 

 

Делегат - контролор предметне утакмице Михајло Марковић је дана 11.12.2021. године 

доставио свој извештај са наведене утакмице у којем је навео да је предметна утакмица 

трајно прекинута у 60. минуту, и то после одиграних 59 минута и 41 секунде, при резултату 

29:30, из разлога да су се играчи те екипе понашали неспортски и недолично где је играч 

екипе РК „Црепаја“ из Црепаје, Кукић Лука лиценца број 21140812 физички напао 

рукометног судију Јелену Колоски, тако што се залетео и том приликом ју је одгурнуо телом, 

израженим интезитетом, услед чега је Јелена Колоски пала на паркет и главом ударила у 

исти, након чега је изгубила свест. 
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Директор лиге је спроводећи поступак утврђивања разлога прекида предметне утакмице 

дана 17.12.2021. године затражио допунске изјаве од судија Јелене Колоски и Весне 

Жилевски и делегата - контролора Михајла Марковића, одговорних представника екипа на 

предметној утакмици, затим главног дежурног утакмице Зорана Славковића, те помоћних 

судија Александра Симића као записничара и Саве Дмитрова као мериоца времена и 

дежурног медицинског радника Барбаре Нађ. 

 

Судије Јелена Колоски и Весна Жилевски и делегат - контролор Михајло Марковић су 

доставили своје изјаве које су начелно и суштински сагласне и у којима се наводи да су 

одлуку о трајном прекиду донеле судије у консултацији са делегатом, у складу са 

Међународним Правилима рукометне игре и позитивним прописима рукометне 

организације. 

 

Одговорни представник гостујуће екипе Вукоман Пајевић је доставио своју изјаву у којој 

потврђујe изјаве сведока судија и делегата-контролора у делу у коме наводи да је после 

судијске одлуке у 60. (59:41) минуту утакмице дошло до неспортског понашања играча         

РК „Црепаја“ из Црепаје, услед чега је рукометна утакмица трајно прекинута. 

 

Одговорни представник домаће екипе није у остављеном року доставио своју изјаву. 

 

Помоћни судија Александар Симић у својству записничара и Сава Дмитров у својству 

мериоца времена су доставили своје изјаве у којима је паушално наведено лично 

мишљење о суђењу утакмице, без конкретних, па је иста одбачена као непоуздана и 

срачуната ради давања оправдања домаћој екипи за учињену радњу. 

 

Главни дежурни Зоран Славковић је доставио своју изјаву у којој је навео да да се пред крај 

утакмице десио инцидент на терену и да није видео шта се тачно десилo јер је пазио на 

трибине, како неко из гледалишта не уђе на терен. 

 

Дежурни медицински радник Барабара Нађ је доставила своју изјаву где је навела да није 

видела шта се тачно десило. 

 

Директор лиге је, поступајући по предметном питању, и поштујући начело правичности и 

једнаких услова за све учеснике у такмичењу, донео предметно решење о регистрацији 

утакмице. 

 

Због свега наведеног јасно произилази да је РК „Црепаја“’ из Црепаје искључиво одговоран 

за трајни прекид горе наведене утакмице због чега је донета одлука као у диспозитиву овог 

решења, а у смислу одредбе чл.53 ст.1 тачка 7 Правилника о рукометним такмичењима 

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.56 

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 „Црепаја“ из Црепаје 

✔ РК „Будућност“ из Алибунара 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


