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Директор TРЛ Север ''Исток'' Дејан Перић, поступајући као првостепени дисциплински орган у 

смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из члана 13 

став 1 Пропозиција РПТ РСС, применом  одредбе члана 59. став 1. тачка 1. Правилника о рукометним 

такмичењима и одредбе члана 14. став 1. Правилника о организицији и одигравању утакмица, а у вези 

са неоправдим недоласком екипе РК ''Омладинац'' из Делиблата на утакмицу ТРЛС Север ''Исток'', који 

је требала да буде одиграна у Бочару дана 19.05.2019. године донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РЕГИСТРАЦИЈИ УТАКМИЦА СЛУЖБЕНИМ РЕЗУЛТАТОМ 
И ТО: РК ''Јединство'' из Бочара – РК ''Омладинац'' из Делиблата  10:0 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

Дана 16.05.2019. године, на адресу електронске поште лиге стигао је допис од председника РК 

''Омладинац'' из Делиблата господина Оливера Миленковића у којем обавештава да РК ''Омладинац'' 

из Делиблата није у могућности да допутује на утакмицу 13. кола. Он је као разлог навео да су играчи 

заузети због пословних обавеза, за које ми није доставио оправдање. 

              Првостепени орган је по службеној дужности покренуо дисциплински поступак сматрајући да су 

испуњени услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног клуба, те је од пријављеног клуба 

тражио да изнесе своју писану одбрану. 

На основу свега горе наведеног, ценећи чињеницу да РК ''Омладинац'' из Делиблата  дана 
19.05.2019 није допутовао у Бочар, на утакмицу ТРЛС Север ''Исток'', те да тај свој изостанак нису 
уопште образложили и оправдали, директор је тај њихов изостанак сматрао неоправданим, те је 
наведене утакмице регистровао резултатом 10:0 у корист противника, а све то у складу са одредбом 
чланом 59. став 1. тачка 1. Правилника о рукометним такмичењима. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог првостепеног 

органа у року од 8 дана рачунајући од дана достављања. 

Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 24.000,00 

динара на текући рачун РСС. 

Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће жалбу 

одбацити као неосновану. 

 

 

 

 

 

 



 

 

У ПАНЧЕВУ,                                                                                      ДИРЕКТОР ТРЛ СЕВЕР ''ИСТОК'' 

        24.05.2019. године                                                                                              ДЕЈАН ПЕРИЋ 

 

                                                             


