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Број:  ДРЛВ 184/2021-2022 
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 16. кола ДРЛ Војводина мушкарци између                                  
РК „Далматинац“ из Риђице и РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице, дана 20.04.2021. 
године, донео је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Утакмица 16. кола ДРЛ Војводина мушкарци која је према усвојеном календару такмичења 
одиграна дана 05.03.2022. године у Риђици између РК „Далматинац“ из Риђице и                         
РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице, а која је трајно прекинута у 45 (44:35) минуту, 
региструје се службеним резултатом 10:0 у корист РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице. 
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Према усвојеном календару такмичења утакмица 16. кола ДРЛ Војводина мушкарци 
између РК „Далматинац“ из Риђице и РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице је одиграна дана 
05.03.2022. године у Риђици са почетком у 20:00 часова. 
 
Делегат предметне утакмице Миљан Рабреновић је дана 06.03.2022. године доставио свој 
извештај и изјаву са наведене утакмице у којима је навео да је предметна утакмица трајно 
прекинута у 45 (44:35) минуту, при резултату 24:18, из разлога што је на терену дошло до 
туче и физичког обрачуна у коме су учествовали апсолутно сви актери утакмице као и 
поједини навијачи који су са трибина ушли на терен. Због гужве која се створила на терену, 
услед уласка свих играча и једне и друге екипе на терен, као и одређеног броја навијача са 
трибина, немогуће је било евидентирати све починиоце, ни припадници МУП-а у својим 
извештајима нису успели да евидентирају и прецизирају све учеснике у тучи. Због свега 
наведеног, постојала је реална опасност да би могло доћи до још већег инцидента уколико 
би се утакмица наставила. 
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На основу изјава из поступака по Решењима: ДРЛВ 140/2021-2022, ДРЛВ 154/2021-2022, 
ДРЛВ 155/2021-2022, ДРЛВ 156/2021-2022, ДРЛВ 157/2021-2022, ДРЛВ 158/2021-2022, 
ДРЛВ 159/2021-2022, ДРЛВ 160/2021-2022 и ДРЛВ 161/2021-2022, Директор лиге је, 
сагледавајући све околности, утврдио чињенично стање, на основу чега је изрекао 
одређење дисциплинске мере, из чега се недвосмислено констатује да је на предметној 
утакмици дошло до трајног прекида утакмице, у складу са чл.27 Правилника о организацији 
и одигравању утакмица, те да РК „Далматинац“ из Риђице сноси кривицу за наведени 
прекид. 

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, као што је наведено у диспозитиву овог Решења, а у смислу одредбе чл.59 ст.1 
тч.7 Правилника о рукометним такмичењима 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, 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: 
 

✔ РК „Далматинац“ из Риђице 

✔ РК „ПИК Пригревица“ из Пригревице 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


