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13.03.2019. године 
 

Директор ЛМК РСВ, Владимир Кнежић, поступајући као првостепени орган, применом  одредбе 
из члана 14. Пропозиција такмичења РСС, члана 5. Пропозиција такмичења млађих категорија РСС, као и 
члана 35 став 1. Правилника о рукометним такмичењима, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Екипа МРК „Сомборелектро“ из Сомбора се искључује из такмичења ЛМК РСВ М16 СЛ за 
сезону 2018/2019. 
 
 Такмичење у Лиги млађих категорија М16 Супер лига се наставља са преосталим 
екипама, без попуњавања лиге. 
 
 Сви досадашњи резултати МРК „Сомборелектро“ из Сомбора се бришу. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

МРК „Сомборелектро“ из Сомбора се уредно пријавио за такмичење у Лиги млађих категорија за 
узраст М16, које је започео у складу са календаром и распоредом одигравања утакмица. Након 
завршеног јесењег дела такмичења по групама, у групи А је заузео прво место и обезбедио пласман за 
учешће у Супер лиги за узраст М16. 

 
Утакмица 1. кола, МРК „Сомборелектро“ - РК „Војводина“, играна у Новом Саду 2. фебурара је 

прекинута у 13. минуту и регистрована службеним резултатом (10:0) у корист екипе РК „Војводина“ из 
Новог Сада, у складу са чланом 59. став 1. тачка 9. Правилника о рукометним такмичењима. 

 
Након тога, МРК „Сомборелектро“ неоправдано није наступио на утакмици 3. кола, која је 

требала да се одигра у Суботици 16. фебруара између екипа РК „Спартак Војпут“ и МРК 
„Сомборелектро“, и која је због тога регистрована службеним резултатом (10:0) у корист екипе РК 
„Спартак Војпут“ из Суботица, у складу са чланом 59. став 1. тачка 1. Правилника о рукометним 
такмичењима. 

 
Затим, МРК „Сомборелектро“ неоправдано није наступио на утакмици 4. кола, која је требала да 

се одигра у Суботици 16. фебруара између екипа РК „Динамо“ и МРК „Сомборелектро“, и која је због 
тога регистрована службеним резултатом (10:0) у корист екипе РК „Динамо“ из Панчева, у складу са 
чланом 59. став 1. тачка 1. Правилника о рукометним такмичењима. 

 
С oбзирoм да је утакмица кoју је МРК „Сомборелектро“ из Сомбора требао да одигра са РК 

„Динамо“ из Панчева, била трећа утакмица која је регистрована службеним резултатом, Директор је 
донео одлуку као у ставу првом изреке, којом се МРК „Сомборелектро“ из Сомбора искључује из 
такмичења у складу са одредбама члана 22. Пропозиција такмичења млађих категоирја РСС и члана 10. 
Пропозиција такмичења РСС. 

 

Надаље, сходно одредби члана 9. став 13. Правилника о рукометним такмичењима РСС, 
одлучено је као у ставу другом изреке овог Решења, јер је наведеном одредбом Правилника о 
рукометним такмичењима РСС прописано да у случају да је једна екипа у одређеној такмичарској сезони 
одустане од такмичења током такмичења или буде искључена из такмичења, лига се наставља са 
преосталим екипама, без попуњавања лиге. 



 

Сходно одредби члана 9. Пропозиција такмичења РСС, одлучено је као у ставу трећем изреке 
овог Решења, имајући у виду да је овом одредбом прописано да у случају да једна екипа одустане од 
такмичења или је искључена из њега, сви њени дотадашњи резултати се бришу. 

 
 

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 дужан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 24.000,00 

динара на текући рачун РСС.  
У случају подношења жалбе без истовременог достављања доказа о  уплати прописане таксе, 

жалба ће бити одбачена као недозвољена. 
 
 

 
           ДИРЕКТОР ЛМК РСВ 
         Владимир Кнежић  
 


